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I. Informații generale
Ancheta, care a urmărit identificarea gradului de satisfacție a candidaților și
beneficiarilor de proiecte în cadrul programului Erasmus+ și SEE, s-a bazat pe un
chestionar elaborat de echipa de management a ANPCDEFP, chestionar atașat
acestui raport.
În elaborarea chestionarului s-au luat în considerare următoarele:
o

Păstrarea întrebărilor relevante din chestionarele folosite în anii anteriori,
pentru a se putea evidenția evoluția gradului de satisfacție a factorilor
interesați privind programul Erasmus+,

o

Actualizarea chestionarului prin oferirea posibilității respondenților de a-și
exprima punctele de vedere în mod distinct pentru/despre:
o fiecare acțiune și sector în cadrul căreia au colaborat cu
reprezentanții ANPCDEFP,
o ceea ce consideră că au adus ca valoare adaugată proiectele
Erasmus+,

pentru

dezvoltarea

organizațională

a

instituțiilor/organizațiilor beneficiare,
o măsurile luate pentru asigurarea calității proiectelor de mobilitate
Erasmus+,
o măsura în care în proiectele de mobilitate Erasmus+ s-a urmărit
implementarea ECVET și de ce informații au nevoie respondenții cu
privire la ECVET.
Deasemenea, s-a urmarit creșterea gradului de confidențialitate prin: nepublicarea
răspunsurilor (chiar dacă au fost analizate și au fost luate în considerare în
întocmirea planul de îmbunătățire a activitații ANPCDEFP) în care se fac referiri
directe la persoane.
Completarea răspunsurilor la chestionar s-a efectuat în perioada: 13.11.201910.12.2019.
Notă:


Comentariile respondenților sunt prezentate așa cum au fost
redactate de aceștia (ANPCDEFP nu a intervenit pe text, pentru a
le edita).
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Chestionarul a avut secțiuni distincte pentru trei categorii de respondenți:


Persoane care au candidat în anul 2019 și nu au primit finanțare;



Persoane care au candidat în anul 2019 și au primit finanțare;



Persoane care nu au candidat în anul 2019, dar au avut în derulare în anul
2019 proiecte finanțate în anii anteriori.

Pentru evaluarea gradului de satisfacție a candidaților/beneficiarilor au fost vizate
următoarele aspecte vizate și în anii anteriori:
o

Calitatea publicațiilor/materialelor informative în format electronic sau
tipărite,

o

Colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat informare și
consultanță pentru depunerea de candidaturi,

o

Colaborarea cu rețeaua de formatori a ANPCDEFP care a asigurat
informare, formare și consultanță pentru depunerea de candidaturi,

o

Colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat informare și
consultanță în toate etapele de implementare a proiectului,

o

Colaboratea

cu

personalul

ANPCDEFP

implicat

în

misiuni

de

verificare/audit al proiectelor.
o

Măsura în care proiectele/acțiunile la care au participat respondenții au
răspuns nevoilor:
o acestora de dezvoltare:


profesională,



personală,

o instituțiilor în care activează respondenții,
o

Cunoașterea/utilizarea instrumentelor Europass,

o

Cunoașterea/utilizarea publicațiilor Eurydice,

o

Cunoașterea/utilizarea instumentelor naționale și europene care contribuie
la validarea, recunoașterea și transferul rezultatelor învățării obținute în
mobilitate.

Pe lângă aspectele menționate, în anul 2019 s-a adăugat un aspect referitor la
aprecierea candidaților privind integritarea personalului Agenției cu care au intrat
în contact.
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II. Caracteristicile respondenților
Chestionarul a fost completat online de 1183 persoane dintre care 948 (80,14%) au
răspuns la toare întrebările.


241 respondenți au declarat că au candidat în anul 2019 și nu au primit
finanțare. Dintre aceștia 225 au dat răspunsuri complete.



588 respondenți au declarat că

au candidat în anul 2019 și

au primit

finanțare.
571 au dat răspunsuri complete.
355 au declarat că au în derulare proiecte de mobilitate în domeniul
Educației școlare.
37 au declarat că au în derulare proiecte de mobilitate în domeniul
Educației adulților, dar numai 35 au dat răspunsuri complete.
114 au declarat că au în derulare proiecte de mobilitate în domeniul
Educației universitare, dar numai 102 au dat răspunsuri complete.
137 au declarat că au în derulare proiecte de mobilitate în domeniul
VET, dar numai 129 au dat răspunsuri complete.
86 au declarat că au în derulare proiecte de mobilitate în domeniul
Tineret, dar numai 85 au dat răspunsuri complete.


344 respondenți au declarat că nu au candidat în 2019, dar sunt beneficiari,
primind finanțare în anii anteriori.

Dintre cei 932 de respondenți care în 2019 au proiecte în implementare, numai 723
au dat răspunsuri complete.
665 respondenți au declarat că au în derulare proiecte de mobilitate Erasmus+. Dintre
aceștia au dat răspunsuri complete 635 respondenți.
368 respondenți au declarat că au în derulare proiecte de parteneriat Erasmus+.
282 au declarat că au în derulare partenriate în domeniul Educației
școlare, dar numai 276 au dat răspunsuri complete
33 au declarat că au în derulare parteneriate în domeniul Educației

5

adulților
15 au declarat că au în derulare partenriate în domeniul Educației
universitare
30 au declarat că au în derulare parteneriate în domeniul VET
27 au declarat că au în derulare parteneriate în domeniul Tineret
10 respondenți au declarat că au în derulare proiecte de Dialog structurat.
1 respondent a declarat că are în derulare un proiect SEE.
4 respondenti au declarat că au în derulare proiecte finanțate de Corpul European de
Solidaritate, dintre care 1 proiect de voluntariat și 3 proiecte de solidaritate.

Repartiția numărului de respondenți în funcție de relația de
colaborare cu ANPCDEFP în anul 2019

Am candidat în
anul 2019 și nu am
primit finanțare,
241, 20.55%

Nu am candidat în
2019, dar sunt
beneficiar, primind
finanțare în anii
anteriori, 344,
29.33%

Am candidat în
anul 2019 și am
primit finanțare,
588, 50.13%

Principalele surse, modalități de informare a respondenților privind oportunitățile
de finanțare oferite de către ANPCDEFP sunt paginile web ale ANPCDEFP și
cursurile de formare organizate de către ANPCDEFP:
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Număr de
răspunsuri

Procent din total
răspunsuri

paginile web ale Agentiei (anpcdefp.ro, europass-ro.ro,
eurodesk.ro,www.erasmusplus.ro)

871

74.46%

seminare/ webbinars/ cursuri de formare organizate de ANPCDEFP

625

53.56%

contact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP

603

51.67%

canale social-media (pagina Facebook ErasmusPlusRo, pagina Facebook
eurodesk.romania, canalul Youtube ErasmusPlus Romania)

475

40.70%

publicaţii şi alte materiale elaborate de Agenţie

471

40.36%

alţi participanţi/ parteneri din proiecte

452

38.73%

inspectoratul şcolar

396

33.93%

pagini web, listă/ grup de discuţii, alte modalităţi internet

293

25.11%

conducerea instituţiei din care faceţi parte

223

19.11%

reţeaua de formatori ai Agentiei

199

17.05%

mass-media

126

10.80%

biroul Erasmus+ al unei universităţi/ departamentul pentru Relații Internaționale

92

7.88%

Serviciul European Eurodesk (Eurodesk Info)

81

6.94%

altele; care?

31

2.66%

parteneri sociali (patronate, sindicate)

16

1.37%

8

0.69%

Surse de informare

direcţia judeţeană de sport şi tineret
Număr respondenți

1173

Frecvența răspunsurilor privind sursele şi modalităţile de informare cu
privire la oportunităţile oferite de ANPCDEFP:
direcţia judeţeană de sport şi tineret
parteneri sociali (patronate, sindicate)
altele; care?
Serviciul European Eurodesk (Eurodesk Info)
biroul Erasmus+ al unei universităţi/ departamentul…

8
16
31
81
92

mass-media
reţeaua de formatori ai Agentiei
conducerea instituţiei din care faceţi parte
pagini web, listă/ grup de discuţii, alte modalităţi internet
inspectoratul şcolar
alţi participanţi/ parteneri din proiecte
publicaţii şi alte materiale elaborate de Agenţie
canale social-media (pagina Facebook ErasmusPlusRo, pagina…

126
199
223
293
396
452
471
475
603

contact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP

625

seminare/ webbinars/ cursuri de formare organizate de…

871

paginile web ale Agentiei (anpcdefp.ro, europass-ro.ro,…

0
Număr de răspunsuri
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Respondenții care au optat pentru alte surse au specificat următoarele surse:
 Am participat la câteva proiecte.
 Asociația YOUTHOPOLIS.
 colegii care au gestionat un proiect Erasmus+, din scoala noastra si din alte
scoli din localitate
 Contact direct
 Cursuri de formare susținute de formatori.
 Din ghidul programului. Sunt persoana de contact, căci cu siguranță așa miați trimis acest chestionar.
 Direct de pe site-ul comisiei/programului.
 Discutii cu alte persoane interesate sau beneficiare
 Diseminari din partea colegilor care au aplicat programele dezvoltate de
ANPCDEFP
 eTwinning
 Firma de consultanta in fonduri europene
 Fundația Noi Orizonturi
 Grupuri Facebook dedicate subiectului Erasmus+
 Alți participanti la programul Erasmus+
 Pagina EACEA
 Parteneriate strategice pentru sustinerea schimbului de bune practici:
proiecte de schimb interșcolar
 Prieteni
 Prin derualarea de proiecte
 Sursele de informare sunt menționate deja
 Teach for Romania
Pentru respondenți, cel mai cunoscut domeniu, atât pentru Acțiunea cheie 1 cât și
pentru acțiunea cheie 2, este domeniul Educație școlară. Astfel, numărul
respondenților care au menționat ca fiind cunoscută Acțiunea cheie 1, domeniul
Educație școlară este mai mare decât numărul persoanelor din învățământul
preuniversitar care au răspuns la chestionar (elevi, cadre didactice, inspectori,
personal didactic auxiliar, directori de unități de învățământ) :
Programe și activități cunoscte
Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Educatiei Scolare
Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Educatiei Scolare
Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul VET
Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Tineret
Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul VET
Europass
Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Educatiei Adultilor
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Număr de
răspunsuri
951
877
773
642
635
604
596

Procent din
total
răspunsuri
81.28%
74.96%
66.07%
54.87%
54.27%
51.62%
50.94%

Programe și activități cunoscte
Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Invatamant Superior
Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Tineret
Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Educatiei Adultilor
Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Invatamant Superior
Proiecte finanțate din granturile SEE
Erasmus+, Actiunea KA3-Sprijin pentru politici de tineret
ECVET - Sistemul European de Credit în Educație și Formare Profesionala
Eurydice
Eurodesk
Proiecte finanțate din fondurile Corpului European de Solidaritate
TCA - Activitati de Cooperare Transnationala
Altele (vă rugăm să menționați)

Număr respondenți

Procent din
total
răspunsuri
48.29%
43.76%
42.39%
38.97%
29.74%
28.97%
27.52%
25.04%
24.62%
22.91%
9.15%
1.20%

Număr de
răspunsuri
565
512
496
456
348
339
322
293
288
268
107
14
1173

Frecvența răspunsurilor privind programele și activitățile gestionate de
ANPCDEFP
Altele (vă rugăm să menționați)
TCA - Activitati de Cooperare Transnationala
Proiecte finanțate din fondurile Corpului European de Solidaritate

14
107
268

Eurodesk

288

Eurydice

293

ECVET - Sistemul European de Credit în Educație și Formare Profesionala

322

Erasmus+, Actiunea KA3-Sprijin pentru politici de tineret

339

Proiecte finanțate din granturile SEE

348

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Invatamant…
Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Educatiei…

456
496

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Tineret

512

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Invatamant …

565

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Educatiei…

596

Europass

604

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul VET

635

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Tineret

642

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul VET

773

Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Educatiei…

877

Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Educatiei…

0
Număr de răspunsuri
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1000

Pe lângă selecția acţiunilor/programelor şi/sau sectoarelor cunoscute, unii dintre
respondenți au menționat următoarele:









Programul ERASMUS + al Universității din care fac parte
eTwinning
Singurele programe cunoscute sunt Erasmus +
Casa corpului didactic Botoșani.
SEE
Proiecte transfrontaliere Romano - Sârbe
Skills Alliances
Knowledge Alliances

Dintre cei 74 respondenți care au declarat faptul că știu despre publicațiile
Euridice, doar 24 au numit titluri de publicații sau domenii la care se referă
publicațiile. Procentul din numărul total de respondenți care au utilizat publicații
Euridice în anul 2019 (7,76%) , a crescut față de anul 2018 (5,93%) cu 1,83%.
Aţi utilizat vreuna din publicaţiile
Euryidice? (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/all_publications_en.php)
Număr de
răspunsuri
74
879
953

Variante de răspuns
Da
Nu
Dacă da, precizaţi titlul, vă rugăm.

Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice?

Da, 74,
7.76%

Nu, 879, 92.24%
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Procent din numărul total de
răspunsuri
7.76%
92.24%

Titlurile sau domeniile precizate de către unii dintre cei care au răspuns DA sunt:
























Diverse rapoarte comparative, cel mai recent cel Digital education in schools
Cele legate de invatamantul preuniversitar
Am citit mai de mult. Trebuie sa imi reactualizez.
Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition
„Digital Education at School in Europe”
National Education Systems
Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe - 2019 Edition.
Eurydice Report
Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in
Europe – 2017/18
Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public
Funding
Descrierea sistemelor de educație.
Rapoartele comparative si materialele privind sistemele educationale
Doar pentru statistica, pentru lucrarea de doctorat
Common European Reference Tools Provided by the Eurydice Network
Rapoarte comparative si stiri citesc.
Sistemele de educatie din diverse tari
Eurydice Brief: Digital Education at School in Europe
Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe
Modernisation of Higher Education in Europe.
Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public
Funding
Rapoarte comparative: Indicators for Monitoring Education and Training
Systems in Europe
Cele noi legate de Youthpass si educatia scolara care foloseste tehnologii
digitale, nu mai stiu titlurile.
The organization of school time in Europe (2018/2019)
Educatia adultilor
-informatii privind sistemele educationale, privind statutul cadrelor didactice,
incluziunea etc

Cel mai folosit instrument Europass de către respondenți este CV-ul Europass.
Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass? (http://www.europassro.ro/)
Număr de
răspunsuri
784
203
468
98

Instrumente Europass
CV-ul Europass
Pasaportul lingvistic
Documentul de mobilitate Europass
Niciunul
Număr respondenți

Procent din numărul total de
răspunsuri
82.27%
21.30%
49.11%
10.28%
953
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Frecvența răspunsurilor privind instrumentele Europass
folosite de respondenți
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

784

468
203
98
CV-ul Europass

Pasaportul lingvistic

Documentul de
mobilitate Europass

Niciunul

Număr de răspunsuri

În cazul CV-ului Europass, față de anul 2018, în anul 2019 procentul
respondenților care folosesc acest instrument a scăzut de la 84,93% la 82,27%. În
cazul Documentului Mobilitate Europass s-a înregistrat o creşterea procentului
celor care îl folosesc, de la 48,75% la 49,11%. În cazul pașaportului de competențe
lingvistice Europass s-a înregistrat o creștere a procentului numărului de
respondenți care folosesc acest instrument de la 20,48%, la 21,3%.
S-a constatat și o scădere a procentului de respondenți care au declarat că nu au
folosit instrumente Europass (de la 11,4% în anul 2015, la 10% în anul 2016).
Numai 26,2% dintre respondenți declară că le este cunoscut Sistemul European de
credit pentru Educație și Formare Profesională (ECVET).
Sistemul European de Credit pentru Educaţie şi Formare Profesională
(ECVET) este un cadru care vizează facilitarea recunoaşterii,
transferului şi acumulării rezultatelor evaluate ale învăţării în cazul
persoanelor care doresc să obţină o calificare/să se dezvolte
profesional. Vă este cunoscută Recomandarea Parlamentului European
şi a Consiliului privind ECVET?
Variante de
răspuns
DA
NU

Număr de
răspunsuri
248
705
953
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Procent din numărul total
de răspunsuri
26.02%
73.98%

Vă este cunoscută Recomandarea
Parlamentului European și a Consiliului privind
ECVET?

DA, 248,
26.02%

NU, 705,
73.98%

Cele 139 răspunsuri la solicitarea:
” Vă rugăm să precizați care considerați dumneavoastră că ar fi beneficiile utilizării
ECVET”,
au un dublu rol:


pun în evidență faptul că unii dintre respondenți au cunoștințe referitoare la
rolul ECVET și la componentele lui tehnice;



permit identificarea aspectelor care trebuie abordate de către experții
membri ai Echipei Naționale de Experți ECVET (echipă coordonată de către
ANPCDEFP) în cadrul reuniunilor de informare privind importanța ECVET
și modul de folosire a componentelor tehnice ECVET pentru facilitarea reală
a recunoașterii, transferului și acumulării rezultatelor învățării persoanelor,
indiferent de țara și contextul în care a avut loc învățarea.

O parte dintre precizările făcute de respondenți sunt:




Pot fi luate în considerare rezultatele învăţării dobândite în străinătate în
scopul dobândirii unei calificări în ţara de origine a cursantului;
Ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi cetăţenii, pe parcursul
întregii vieţi;
Permite o abordare comună în descrierea calificărilor și aprocedurilor de
validare a rezultatelor învăţării. În condițiile mobilităţii de la un sistem de
13























educaţie şi formare la altul, le face mai uşor de înţeles.
Oferă un cadru metodologic, acorduri şi principii comune în vederea stimulării
dialogului între furnizorii de formare;
Oferă instrumente pentru dezvoltarea parteneriatelor între actorii implicaţi ;
Permite aplicabilitatea într-o varietate de situaţii şi de contexte de învăţare;
Asigură compararea rezultatelor învăţării dobândite în diverse ţări, validarea
şi recunoaşterea lor;
Facilitează transferul şi validarea rezultatelor învăţării, atât în contexte nonformale, cât şi informale.
Acces la informatii/ formare de calitate;Motivare pentru invatare;Exemple de
bune preactici; Cooperare internationala in educatie;Cresterea calitatii
profesionale si a actului educativ.
Din punctul meu de vedere e doar aceeasi Marie cu alta palarie, una care pare
crosetata mai cu mot. Europass mobility este ok si suficient.
Îmbunătăţirea, transparenţa şi portabilitatea rezultatelor învăţării cetăţenilor
între statele membre şi în interiorul acestora în domeniul învăţării de-a lungul
vieţii.
In cazul in care o persoana care se formeaza in Europa la diferite cursuri
destinate invatarii si formarii continue pe parcursul vietii, doreste sa transfere
credite care sa o ajute in recunoasterea acelor credite in tara de origine. Este
un beneficiu important pentru un cetatean al UE.
Permite o abordare comună în descrierea calificărilor, este un cadru
metodologic, asigură compararea rezultatelor învăţării dobândite în diverse
ţări, validarea şi recunoaşterea lor;
Unitățile de învățare și punctele credite
Sistemul ECVET este aplicabil tuturor rezultatelor învăţării care ar trebui, în
principiu, realizate prin intermediul a numeroase traiectorii educaţionale şi de
învăţare la toate nivelurile Cadrului European al Calificărilor pentru
învăţarea continuă (denumit în continuare „EQR”) şi apoi transferate şi
recunoscute. Prin urmare, prezenta recomandare contribuie la obiectivele mai
generale de promovare a învăţării continue şi de intensificare a angajărilor, a
deschiderii faţă de mobilitate şi a includerii sociale a lucrătorilor şi a
cursanţilor. Aceasta facilitează mai ales dezvoltarea unor traiectorii flexibile şi
individualizate şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin
învăţarea non-formală şi informală.
Formare profesionala eficienta a elevilor, * formarea si imbunatatirea
abilitatilor pentru limbile straine, * formarea ca cetean european, *
recunoasterea formarii profesionale dobandite in toate tarile Uniunii
Europene.
Acces liber la piata muncii europene, prin recunoasterea competentelor
dobandite.
Acordarea creditelor pentru unitati de invatare si competente obtinute in
urma stagiilor de formare sau plasamentelor elevilor la agenti economici
Acordul de invatare
Memorandum
Acumularea de noi credite și recunoașterea suplimentară a învățării
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Ajută la îmbunătățirea calificării profesionale a absolvenților.
Armonizarea competentelor, o calitate comparabila a programelor de
instruire, recunoasterea europeana a cunostintelor obtinute in cadrul
programelor de formare

Cele mai cunoscute componente tehnice ECVET sunt: Acordul/Contractul de
învățare și Memorandum-ul de înțelegere.

Componente tehnice ECVET
Nu cunosc instrumente/componente tehnice ECVET
Acordul/Contractul de invatare
Memorandumul de intelegere
Fisa personala/Personal transcript
Alte componente tehnice ECVET (vă rugăm să menționați)
Număr de respondenți

Număr de
răspunsuri
630
276
213
95
8
953

Procent din
numărul total
de răspunsuri
66.11%
28.96%
22.35%
9.97%
0.84%

Frecvența răspunsurilor privind componentele tehnice ECVET
pe care le cunosc respondenții
700
600
500
400
300
200
100
0

630

276

213
95

8

Număr de răspunsuri

296 dintre respondenţi au răspuns la solicitarea:
"Vă rugăm să precizați ce ați dori să aflați despre ECVET."
Răspunsurile lor sunt:






Accesul elevilor cu CES la ECVET.
Acordul de invatare si fisa personala
Adresabilitatea lui
Am fost informati de AN la sesiuni de informare, saitul Erasmus+ si prin
brosuri.
Am intalnit conceptul de cateva ori, dar nu am reusit sa ii aloc timp.
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Aplicarea sa practica.
As dori o procedură cum se pot echivala
As dori sa aflu modalități de accesare a fondurilor pentru ECVET
As dori sa aflu tot ceea ce presupune ECVET. In acest moment detin informatii
intr-o foarte mica masura, desi proiectul implementat de institutia noastra
presupune si utilizarea instrumentelor ECVET.
As dori sa cunosc mai multe informatii despre completarea documentelor,
instrumentelor ECVET.
As dori sa fie parte a unei sesiuni de informare speciala a Agentiei.
As dori sa stiu care ar fi beneficiile utilizatii ECVET
As dori sa stiu care este fluxul ECVET.
As dori sa stiu in ce masura ma poate ajuta ECVET in formarea profesionala
a profesorilor din ciclul primar.
Cadrul legal
Care este metodologia privind transferul şi validarea rezultatelor învăţării?
Care este procedura de echivalare in credite a cursurilor internationale
Care sunt domeniile de formare si in ce masura sunt ele recunoscute
Care sunt instrumentele ECVET si cere sunt benefiiciile acestora
Care sunt organizatiile acreditate si agreatesa confere punctele de credit
necesare in procesul de recunoastere si transfer ale rezultatelor invatarii.
Ce avantaje are si cum poate fi folosit
Ce este Ecvet și cum ma poate ajuta in implementarea proiectelor .
Ce este ECVET, cum se utilizează, la ce fel de proiecte Erasmus+ se aplică.
Ce este memorandumul de intelegere
Ceea ce s-ar potrivi pt. liceele teoretice.
Cine si cum poate primi credite europene?
Cui se adreseaza si care sunt pasii pentru a deveni beneficiar
Cum am putea recunoaste prin puncte de credit rezultatele invatarii, nu doar
prin cunostinte, abilitati si competente; mentionand ca suntem Scoala
Postliceala
Cum functioneaza la nivel national
Cum se poate include Sistemul European de Credit pentru Educatie si Formare
Profesionala (ECVET) in proiectele Erasmus+
Daca meseriille sunt recunoscute in plan european ?
Daca este ceva ce s-ar potrivi activitatilor organizatiei noastre.
Daca se foloseste doar pt VET
Daca se poate aplica in ONG-uri.
Dacă este de interes pentru școală gimnazială.
Dacă instituțiile publice cu rol de formare pot să acceseze sistemul ECVET.
Dacă se aplică în toată Europa, sau doar câteva țări insistă asupra acestui
aspect.
Dacă se transpun într un punctaj, care este acela, pentru fiecare nivel de
învățământ
Descrierea fisei personale.
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Despre avantajele oferite studentilor
Exemple de buna practica in care s-a utilizat ECVET
Memorandum of understanding
Rolul ECVET privind dezvoltarea profesionala
Sa aiba vizibilitate mai mare pentru a afla in primul rand de el si apoi despre
ce e vorba si ce promoveaza

III. Rezultatele anchetei
III.1 Rezultate generale
Aprecierea generală

a respondenților privind participarea la programele

Erasmus+, a fost calculată ca medie ponderată a răspusurilor și/sau aprecierilor
făcute de

respondenții care au dat răspunsuri complete, la următoarele

cerințe/întrebări:


Apreciere privind consilierea în vederea depunerii de candidaturi (aprobate și
respinse);



Apreciere privind consultanța pe tot parcursul derulării unui proiect;



Apreciere privind colaborarea cu personalul ANPCDEFP aflat în misiune de
audit/control.



Aprecieri privind măsura în care proiectele la care au participat au răspuns
nevoilor participanților de dezvoltarea personală;



Aprecieri privind măsura în care proiectele la care au participat au răspuns
nevoilor participanților de formare profesională;



Aprecieri privind măsura în care proiectele la care au participat au răspuns
nevoilor instituției/comunității beneficiare;



Aprecieri privind integritatea personalului ANPCDEFP.

În anul 2019, media aprecierilor făcute de respondenți privind satisfacția
participării la proiecte în cadrul programului Erasmus+ este de :
4,61 din maxim 5 puncte (92,25% din punctajul maxim)
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Aprecierea generală a respondenților privind colaborarea cu reprezentanții
ANPCDEFP a fost calculată ca medie ponderată a răspusurilor și/sau aprecierilor
făcute de

respondenții care au dat răspunsuri complete, la următoarele

cerințe/întrebări:


Apreciere privind publicații în format electronic;



Apreciere privind publicații pe hârtie;



Apreciere privind consilierea în vederea depunerii de candidaturi (aprobate și
respinse);



Apreciere privind consultanța pe tot parcursul derulării unui proiect;



Apreciere privind colaborarea cu personalul ANPCDEFP aflat în misiune de
audit/control.



Aprecieri privind integritatea personalului ANPCDEFP.

În anul 2019, media aprecierilor făcute de respondenți privind colaborarea cu
experții ANPCDEFP este de :
4,64 din maxim 5 puncte (92,77% din punctajul maxim)

În vederea depunerii de candidaturi, au beneficiat de informare și consultanță
796 dintre respondenţii cu răspunsuri complete. Doar 571 (71,73%) dintre
aceştia au candidaturi aprobate. Între respondenții care au candidaturi aprobate și
cei care nu au candidaturi aprobate în anul 2019 există o diferență de apreciere de
0,3 puncte (4,49 este scorul mediu acordat de respondenţii care nu au avut
candidaturi aprobate şi 4,79 este cel acordat de respondenţii cu candidaturi
aprobate) privind calitatea colaborării cu reprezentanții Agenției care au asigurat
informare și consultanță pentru depunerea candidaturii.
În cazul ambelor grupuri de respondenți se constată cea mai bună apreciere pentru
Amabilitate (4,60, respectiv 4,83) și cea mai puțin bună pentru Claritatea
explicațiilor (4,38, respectiv 4,76). Faţă de aprecierile din anul 2018, s-a înregistrat
o creştere a nivelului mediu de apreciere pentru informare şi consiliere oferită de
reprezentanții ANPCDEFP al tuturor respondenţilor în vederea depunerii
candidaturilor (de la 4,66 în anul 2018 la 4,71 în anul 2019).
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Scoruri medii pentru informare şi consultanţă în vederea
depunerii de candidaturi
RespondenţI cu
Respondenţi cu
Total
candidaturi respinse
candidaturi aprobate
respondenţi
4.51
4.82
4.73
4.60
4.83
4.76
4.38
4.76
4.65

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare,
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

4.45

4.79

4.69

4.54
4.49
89,8%

4.78
4.79

4.72
4.71

95,8%

94,2%

Nivel mediu de apreciere al respondenților care au beneficiat de
informare și consultanță din partea experților ANPCDEFP în vederea
depunerii de candidaturi
5
4.8
4.6
4.4
4.2
4

4.82

4.73

4.51

4.83

4.76

4.76

4.6

Deschidere

4.79
4.65

Amabilitate

RespondenţI cu candidaturi respinse

4.54

4.45

4.38

Explicaţii clare,

4.78 4.72

4.69

Explicaţii corecte

Respondenţi cu candidaturi aprobate

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Total respondenţi

În tabelele şi diagramele următoare sunt prezentate frecvenţele aprecierilor
candidaţilor cu şi fără candidaturi aprobate, privind calitatea serviciilor de
informare şi consiliere oferite de către experţii ANPCDEFP în vederea depunerii de
candidaturi în anul 2019.
Aprecierile respondenţilor cu candidaturi respinse

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare,
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email,
scrisori, telefon)

foarte bună

bună

slabă

foarte slabă

nu pot aprecia/nu se
aplică

146
148
134
140

44
48
48
44

11
6
18
16

5
2
6
5

19
21
19
20

143

45

12

2

23

711

229

63

20

102

19

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei Naționale care a asigurat informare şi consultanţă
pentru depunerea candidaturilor respinse în anul 2019
200
150

148

146

100

44

50

48

11 5 19

48

6 2 21

143

140

134

44

18 6 19

45

16 5 20

12 2 23

0
Deschidere

Amabilitate

Foarte bună

Bună

Explicatii clare

Slabă

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la
email, scrisori,
telefon)

Foarte slabă

Nu ştiu/Nu pot aprecia

Aprecierile respondenţilor cu candidaturi aprobate

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare,
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

475
481
457
468
471
2352

57
50
69
59
51
286

11
10
14
12
17
64

0
2
3
3
3
11

28
28
28
29
29
142

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
Naționale care a asigurat informare şi consultanţă pentru
depunerea candidaturilot aprobare în anul 2019
600
500

481

475

471

468

457

400
300
200
100

57

11

28

50

10

69

28

14

59

28

12

29

51

17

29

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare

Slabă

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la
email, scrisori,
telefon)

Foarte slabă
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Nu ştiu/Nu pot aprecia

Aprecierile respondenţilor care au depus candidaturi în
anul 2016
foarte
bună

bună

slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

Deschidere

621

101

22

5

47

Amabilitate

629

98

16

4

49

Explicaţii clare,

591

117

32

9

47

Explicaţii corecte

608

103

28

8

49

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

614

96

29

5

52

3063

515

127

31

244

Frecvența aprecierilor respondenților care au beneficiat de informare
și consultanță din partea experților ANPCDEFP în vederea depunerii
de candidaturi
700

629

621

614

608

591

600
500
400
300
200
100

101

117

98

103

22

16

32

Deschidere

Amabilitate

Explicaţii clare,

96
28

29

0

foarte bună

bună

slabă

foarte slabă

Explicaţii corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
nu pot aprecia/nu se aplică

Respondenții cu candidaturi respinse au făcut următoarele comentarii referitoare
la colaborarea cu personalul Agenției în vederea depunerii unei candidaturi:



Am aplicat pt un proiect KA2 Youth - cu puctajul obtinut a fost in lista de
rezerve, am reaplicat apoi la termenul urmator si, imbunatatind aplicatia
conform recomandarilor, am obtinut acelasi punctaj.
Am avut o colaborare pe lamurirea unui aspect al propunerii de proiect si la
primirea documentului de evaluare a proiectului. Colaborarea a fost foarte
agreabila si personalul Agentiei s-a dovedit foarte profesionist. Am stiut acest
lucru si nu mi-a fost teama de procesul de comunicare ... am experienta de lucru
cu personalul Agentiei din 2010 si nu am experiente neplacute! Totdeauna au
fost de ajutor si explicativi in ceea ce priveste subiectul discutiilor. Multumesc ca
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sunteti!
Am fost dezamagita de rezultatele finale. In proporție de 80 % din proiectele ce
au primit finanțare pe proiectele strategice Vet, erau ONG. Școlile Vet nu au
șanse prea mari sa scrie proiecte competiționale in raport cu ONG-le care au
obiect de activitate - scriere de proiecte . Aproape șablonate. Sper pe viitor sa se
sprijine mai mult școlile si mai puțin ONG -le .
Am participat la o sesiune de formare, informațiile au fost utile.
Am participat la o Zi a Porților Deschise la Agenție și am cerut feedback pentru
obiectivele pe care noi le-am formulat pentru proiectul pe care urma să îl
depunem. Am primit un feedback foarte bun și ok-ul de a merge mai departe cu
obiectivele așa cum arătau ele. Apoi, la evaluare, ni s-a reproșat felul în care am
formulat obiectivele și a fost unul dintre motivele pentru care am fost
depunctați. O sugestie ar fi să existe niște criterii clare, cunoscute și înțelese atât
de angajații AN (care de altfel sunt foarte deschiși și dornici să ajute), cât și de
evaluatori. Părerea noastră momentan este că se vorbește două limbi total
diferite - cei din AN, față de evaluatori.
Am primit doar scrisoarea de respingere cu informari asupra minusurilor si
unde sa punctam mai bine data viitoare.
Amabile
Aveti o echipa cu oameni minunati
De trei ani candidez cu un proiect KA 1 - Domeniul Educatie scolara, obtinand
acelasi punctaj (60 de puncte) - proiectele fiind pe teme diferite. Nu am avut
impresia ca proiectul a fost analizat cu atentie iar raspunsurile si explicatiile pe
care le-am primit par a fi standardizate. Personal nu am senzatia ca aceste
analize sunt corect facute fara nici un interes pentru anumiti candidati.
Mulțumesc experților ANPCDEFP pentru sprijinul real oferit în situația în care
formularul nu se salva pe platformă.
Nu am primit nicio explicație în ceea ce privește aspectele care se pot ameliora.
Nu se comunica pe parcursul depunerii, pentru a se asigura competitia reala.
Se ofera consultanta doar pentru probleme tehnice
Sunt primii la care apelam cu incredere si prietenie.

Respondenţii cu candidaturi aprobate au oferit următoarele comentarii:








O echipa exceptionala, bine informata si organizata.
Claritatea explicatiilor tine si de puterea fiecaruia de intelegere. Mie personal
mi s au parut multe informatii neclare pt ca nu eram obisnuita cu programele
Erasmus+. De multe ori exista o tendinta de a nu se raspunde direct la
anumite intrebari. Cred ca ar fi de ajutor sa se explice, dar si sa se faca
trimitere concret la partea din documente unde poate fi gasit raspunsul. Eu
apreciez disponibilitatea, rabdarea si amabilitatea cu care mi s a raspuns de
fiecare data cand am avut nevoie.
Colaboram de o perioada destul de lunga cu ANPCDEFP si intotdeauna ne-am
bazat pe indrumarile expertilor atunci cand am intampinat dificultati.
Colaborare de excepție cu ANPCDEFP.
Foarte prompta si clara si deschisa !!!
Foarte bine. Raspund mereu la telefon si mail.
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Informarea si consultanta am primit-o pe parcursul mai multor ani.
Intalnirea cu personalui Agentiei a fost foarte benefica pentru mine fiind
pentru prima data beneficiara unui astfel de proiect
Mentionarea corecta a pasilor de urmat si a unei liste de facut inainte de
mobilitate.
Mi s-a raspuns detaliat si clar si prompt la intrebari, principala metoda de
comunicare a fost emailul.
Mi se pare ca personalul agentiei nationale este foarte profesional cu o
deschidere mare catre tineri si catre lucratorii de tineret.
Minunat. Felicitări!
Nu am beneficiat de consultanta in anul 2019, dar acest lucru s-a intamplat la
inceputul depunerii de proiecte Ersamus, in anul 2016. Datorita calitatii
acelor formari, am perseverat in depunerea si implementarea proiectelor
(patru finalizate si doua in curs de implementare).
Nu am comentarii suplimentare, sunt foarte multumita!
O experienta foarte buna pana in acest moment.
Personalul Agentiei este de fiecare data deschis si amabil in a oferi explicatii si
ajutor in vederea rezolvarii diferitelor probleme intampinate.
Personalul este foarte bine pregătit.
Raspunsuri pertinente, flexibilitate.






Sa se organizeze intalniri si in afara Bucurestiului (Cluj Napoca, de exemplu).
Se raspunde mai greu la intrebarile trimise pe email.
Tot de bine, sa fie mereu la fel, multumim.
Va felicit pentru deschidere si pentru operativitatea de comunicare! Am
solicitat informatii prin canalul de social media si mi s-a raspuns prompt iar
ca un plus pot adauga ca mi s-a raspuns succint si in weekend (un like de
confirmare pentru mesajul trimis de mine). Sincere felicitari pentru abordare
si calitatea comunicarii!
Pentru a putea aprecia eficienţa şi eficacitatea activităţii reţelei de formatori a
Agenţiei Naţionale, pe lângă:


chestionarele folosite la sfârşitul fiecărei sesiuni de formare dedicată
completării formularelor de candidatură pentru proiecte Erasmus+;



identificarea numărului de candidaturi depuse şi a celui de candidaturi
aprobate, ale unor participanţi la astfel de sesiuni,

în chestionarul privind satisfacţia beneficiarilor de servicii oferite de către Agenţia
Naţională s-a pus următoarea întrebare:
"Cum apreciaţi colaborarea cu reteaua de formatori ai Agenţiei
Naţionale care v-a asigurat informarea, formarea şi consultanţă
pentru depunerea candidaturii în anul 2019?"
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Dintre respondenţii la chestionar doar 640 din 796 respondenți care au depus
candidaturi în anul 2019 au participat la cursuri de formare asigurare de reţeua de
formatori a ANPCDEFP, iar aprecierile lor sunt următoarele:
Scoruri medii pentru informare, formare şi consultanţă oferită de
reţeaua de formarori ai ANPCDEFP în vederea depunerii de candidaturi
RespondenţI cu
Respondenţi cu
candidaturi respinse
candidaturi aprobate
Total respondenţi
Deschidere

4.35

4.72

4.68

Amabilitate

4.42

4.73

4.72

Explicaţii clare,

4.43

4.76

4.63

Explicaţii corecte

4.46

4.76

4.68

4.55
4.44

4.77
4.75

4.66
4.67

88,8%

95%

93,4%

Promptitudine în răspuns
(la email, scrisori, telefon)

Nivel mediu de apreciere al respondenților care au beneficiat de informare
și consultanță din partea rețelei de formatori ai ANPCDEFP în vederea
depunerii de candidaturi
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1

4.72

4.76

4.73 4.72

4.68

4.77

4.76
4.68

4.63

4.66
4.55

4.35

Deschidere

4.42

Amabilitate

RespondenţI cu candidaturi respinse

4.43

Explicaţii clare,

4.46

Explicaţii corecte

Respondenţi cu candidaturi aprobate

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Total respondenţi

Atât în cazul respondenţilor cu candidaturi respinse cât şi în cazul celor cu
candidaturi aprobate în anul 2019, nivelul mediu de apreciere este mai scăzut decât
cel pentru acelaşi tip de servicii oferite de către personalul Agenţiei Naţionale (4,44
pentru formatori şi 4,49 pentru pesonalul Agenţiei acordat de respondenţii cu
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candidaturi respinse şi 4,75 pentru formatori şi 4,79 pentru personalul Agenţiei
acordat de respondenţii cu candidaturi aprobate).
Şi în cazul serviciilor oferite de către reţeua de formatori a Agenţiei Naţionale, cea
mai apreciată dintre aspectele vizate a fost Amabilitatea şi cea mai buţin apreciată a
fost Claritatea informaţiilor.
În tabelele şi diagramele următoare sunt prezentate frecvenţele aprecierilor
candidaţilor cu şi fără candidaturi aprobate, privind calitatea serviciilor de
informare, formare şi consiliere oferite de către formatorii din reţeaua de formatori
a ANPCDEFP în vederea depunerii de candidaturi în anul 2019.
Aprecierile respondenţilor cu candidaturi respinse

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare,
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

108
113
102
106
107
536

35
35
37
37
36
180

9
8
14
10
7
48

7
2
6
5
6
26

66
67
66
67
69
335

Frecvența aprecierilor respondenților privind colaborarea cu
rețeaua de formatori ai Agenției Naționale care a asigurat
informare şi formare pentru depunerea candidaturilor
respinse în anul 2019
120

113

108

107

106

102

100
80

67

66

69

67

66

60
40
20

35

37

35
9 7

8

37
14

2

36
10

6

5

7 6

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare

Slabă

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Foarte slabă
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Nu ştiu/Nu pot aprecia

Aprecierile respondenţilor cu candidaturi aprobate

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare,
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

403
408
393
405
392
2001

66
61
72
61
67
327

10
10
11
12
13
56

2
2
5
3
3
15

90
90
90
90
96
456

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu rețeaua de formatori ai
Agenţiei Naționale care a asigurat informare şi consultanţă
pentru depunerea candidaturilor aprobare în anul 2019
600

408

403

200

66 10

90

405

393

400
90

61 10

72 11

90

392
61 12

90

67 13

96

0
Deschidere

Amabilitate

Foarte bună

Bună

Explicatii clare

Slabă

Explicatii corecte

Foarte slabă

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu ştiu/Nu pot aprecia

Aprecierile respondenţilor cu candidaturi respinse

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare,
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

511
521
495
511
499

101
96
109
98
103

19
18
25
22
20

9
4
11
8
9

156
157
156
157
165

2537

507

104

41

791

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu rețeaua de formatori ai Agenţiei
Naționale care a asigurat informare şi consultanţă pentru depunerea
candidaturilor în anul 2019
600

521

511

511

495

499

400
200

101

19

96

109
18

25

Amabilitate

Explicaţii clare,

98

22

103

20

0
Deschidere

Explicaţii corecte

Promptitudine în răspuns (la
email, scrisori, telefon)

foarte bună

bună

slabă

foarte slabă
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nu pot aprecia/nu se aplică

Pe lângă aprecierile prezentate anterior, respondenţii au făcut următoarele
comentarii:






















Formatorii expun pasii scrierii unui proiect. Nu pot fi contactati ulterior ptr
alte lamuriri. Nu ofera example de buna practica.
Mi-aș fi dorit sa particip la un curs unde sa învăț concret sa scriu un proiect
cât mai bun și nu la o mulțime de diseminare de rezultate și atât, organizate
la nivel local.
Nu am beneficiat de astfel de servicii si nu am interactionat cu persoane din
reteaua de formatori. Dezvoltarea propunerii de proiect a fost realizata in
colaborare cu partenerii internationali.
Webinarele sunt foarte bune . Nu am folosit decat ghidul si webinarele.
Nu se discută despre toate situatiile care pot sa apara.
Echipa de proiect ar vrea să știe unde se pot îmbunătăți lucrurile.
Am bifat "foarte buna" pentru ca chiar este foarte buna nu doar din
complezenta.
Am participat la un singur curs de formare organizat de reteaua de formatori
ai Agentiei Nationale, in februarie 2015.
Am primit suport bine documentat si care dovedeste un grad ridicat de
intelegere a fenomenului educational din Romania si UE.
Apreciem mereu ajutorul si sprijinul oferit de formatorii Agentiei Nationale
care ne dezvolta aptitudinile si modul in care lucram in vederea realizarii
unor proiecte/actiuni cu un impact cat mai bun.
Ar fi nevoie de mai multe oportunitati pentru ca lucratorii de tineret se rotesc,
se schimba, este o volatilitate mare in piata muncii, multi pleaca si in
strainatate. Asa ca vin din urma tineri care vor sa invete si trebuie sa se
formeze.
Ar fi util sa aveti formatori cu experienta in implementare proiecte, nu doar
pe scriere sau pe ghid.
Colaborarea a fost foarte buna.
Comunicare si ajutorul primit sunt la superlativ.
Informatiile venite de la formatori sunt la un nivel de baza, adresate unor
voluntari mai mult sau a unor persoane care sunt la inceput de drum si inca
nu au citit ghidul programului. Se pune mult accent pe metode non-formale
de training si nu efectiv de scriere de proiect si care este realitatea din punct
de vedere al unui evaluator si al nivelului de scriere existent la momentul de
fata.
Limitata la facilitare mai degraba decat la formare, in timpul cursurilor; post
curs nu exista sustinere si disponibilitate. Ca sugestie, ar fi utile materiale
(chiar si electronice, ca sa nu se mai printeze atat) suport legate de parti
importante din formare, pe sesiuni: modele sau teorie despre indicatori,
formulare obiective, analiza nevoi, studii de caz etc.
M-a ajutat foarte mult tutorialul pentru completarea formularului de
candidatura 2019.
Mentionarea corecta a pasilor de urmat si a unei liste de facut inainte de
mobilitate.
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Nu am plangeri.
Persoane foarte competente si cu mult drag putem colabora cu ele.
Poate sa aveți formatori cu experienta în implementare?
Sesiunile de informare/formare sunt utile si bine structurate; reusesc sa
atinga toate punctele de interes legate de un anumit fel de proiecte.

Pentru a identifica părerea candidaților cu candidaturi respinse cu privire la cauza
respingerii, li s-a adresat acestora următoarea întrebare:
”Care credeți că sunt cauzele pentru care nu ați primit finanțare pentru
candidatura depusă în 2019?”
Au răspuns la această întrebare 217 persoane, iar răspunsurile lor sunt
următoarele:
 Calitatea candidaturii.
 LIPSA DE EXPERIENTA in conceperea proiectului.
 Motivele invocate: lipsa fonduri, explicarea mai detaliata a organizarii
calatoriei. Posibile cauze: partener neagreat, lipsa unor obiective ale
proiectului care sa ilustreze prioritatile Agentiei
 1. candidatura nu a fost suficient de buna pentru termenul din aprilie. 2. Înca
astept rezultatele.
 1. Fonduri insuficiente. 2. Viziunea evaluatorului a fost diferită de a noastră.
3. Am mai beneficiat de finanțare. 4. Proiectul nu se încadra la prioritățile
tematice. 5. S-a considerat că nu se justifică participarea la un curs de
management al proiectelor europene, deoarece avem deja o experiență
acumulată în cadrul proiectului KA1 derulat în perioada 1 iunie 2017-31
decembrie 2018
 Gandesc proiectele inca pe formula EVS - punand voluntarul pe primul loc si
gandidu-ma ce anume poate face organizatia mea pentru a -la ajuta pe tanar
sa aiba un stagiu EVS / ESC util. 2. Evaluatorii - gandesc foarte ne potrivit am primit raspunsul la evaluare sub forma unor judecati de valoare asupra
organizatiei / a proiectelor anterioare dar mai ales ma deranjat ca a fost
"judecat" un demers / o strategie de lucru pe care am gandit-o luand in calcul
experienta mea de lucrator de tineret/ manager/ team leader si cunoscand
situatia locala REALA. Evaluatorii folositi de AN, cel putin cei care au evaluat
proiectul nostru - sunt nepotriviti in acest post si nu fac un lucru bun pentru
ESC. Sunt cu siguranta oameni care nu au facut management la un proiect
EVS si nu inteleg ce provocari si ce munca este necesara pt a derula un
asemenea proiect. 3. Evaluatorii gandesc matematic proiectele - dar acest
lucru nu este ok pt ESC si viitorii aplicanti. UN proiect este in primul rand o
idee pt care vrei sa lupti, o cauza la care vrei sa aderi tu si colegii tai si alti
voluntari daca este posibil. Daca cineva nu poate exprima ideile / provocarile
/ problema asa cum se asteapta (un lucru dealtfel NECLAR in aplicatie si
GHID) atunci aplicatia NU E BUNA !!! Desigur ca atunci cand ai multi
aplicanti te gandesti cum trebuie facuta selectia. NU cred ca acest lucru
trebuie rezolvat astfel. 4. SUPORT pt organizatii mici. Suntem o organziatie
mica si aplicam o data per an la un proiect sau o data la 1,5 ani. Facem doar
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proiecte dragi noua, in care credem si in care am investit. Acest lucru se poate
vedea. Atunci cand faci o selectie trebuie sa fi uman si sa gandesti pe termen
lung. Noi urmeaza sa finalizam proiectele noastre in curand si nu avem o
continuare la ele. Daca nu reusim sa obtinem punctaj in urmatorul Deadline
atunci vom renunta la ESC si ne vom dispersa ca organizatie. Lucram in
domeniu de multi ani dar nu vom putea continua. Intrebarea mea e - Cum
concret ANPCDEFP sprijina organizatiile mici si pe cele noi? Care sunt concret
masurile in acest sens. Cunosc concret 3 ONG-uri din Bihor care dupa un esec
au spus "NU vom mai aplica la ESC / Erasmus+". Candva EVS era gandit si
erau sprijinite si ONG-uri mici si la inceput de drum pentru a putea sa isi faca
treaba uzand de mijloacele puse la indemana de Youth for Europe / Youth /
Youth in Action. 5. CINE are proiecte finantate?? Ma uit la listele cu proiecte
aprobate si vad cateva nume de ONG-uri care se repeta si unele se vad des. Nu
pot sa nu ma intreb CUM E POSIBIL? E posibil ca au intre evaluatori niste
prieteni care le evalueaza proiectele ? S-au invatat exact ce trebuie sa scrie EXACT acele fraze spuse in cele 5000 caractere pt ca sa castigi punctaj asa de
mare? NU stiu unde e adevarul. Nu stiu. CE e mai important - Sa ai un proiect
BINE Scris - Sa fie FRAZELE ce anume trebuie scrise pentru ca Evaluatorii sa
ofere acel punctaj SAU sa gasesti intre aceste proiecte - si pe acei oameni care
fac cu pasiune proiectele lor si muncesc mult, si care din pacate nu pot sa puna
in cuvintele "asteptate" ce doresc sa faca si cum ???? Cert e ca noi, la nivel de
organizatie, am decis sa ne gandim sa nu mai aplicam la Erasmus+ / ESC si
sa ne vedem de drum poate in afara ONG. E pacat. facem asta de cativa ani
buni si pentru mult timp am lucrat cu Erasmus+ si predecesorii lui. Acum este
prima oara cand am gandit ca ESC nu vrea sa finanteze proiectele noastre si
atunci ori noi trebuie sa facem alte proiecte cu organizatia noastra DAR fara
sprijin Erasmus+ / ESC fie sa abandonam ONG-ul.
1. Proiectul nu era destul de bun. 2. Modelul de finantare este stupid (asta se
refera la reguli ale CE, pentru ca nu Agentia le-a conceput)! 3. Banii sunt
putini astfel incat prea putine proiecte pot fi finantate (asta include si
raspunsul de la 2). 4. Domeniile de prioritati ale Agentiei sunt prea restranse.
A fost scaparea noastra (am depus doua proiecte pe aceeasi linie).
Acordurile de formare insuficient de detaliate.
Am avut greseli in descriere.
Am avut impresia că formularul de aplicatie nu a fost parcurs cu atentie.
Am avut status de REZERVA. S-ar putea ca suma mare solicitata, deoarece
am observat ca in acest an au primit finantare proiecte mai mici.
Am avut un punctaj mai mic, comparativ cu ceilalti ani, iar in proiectul KA2
de mobilitate scolara, in care suntem parteneri, suntem pe lista, ca fiind prima
rezerva.
Am candidat cu un proiect pentru stagii de pregatire practica, proiect depus si
in anul anterior pentru care am obtinut un punctaj mai mic decat anul
anterior. Sper sa reusesc anul urmator.
Am candidat dar proiectul va fi supus aprobarii abia in luna decembrie.
Am depus in runda a III-a la ESC, asteptam rezultatul.
Am fost informata ca proiectul evaluat nu indeplineste unele criterii printre
care regasesc si cele ale enuntarii obiectivelor dupa regula SMART. Precizez
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ca obiectivele formulate indeplinesc intru totul regula mentionata. Precizez ca
nu a fost singurul motiv, dar a fost unul evaluat ca nefiind adevarat.
Am fost prima rezerva. GHINION se numeste cauza.
Am inteles ca nu au existat fonduri suficiente. Nu am fost mulțumită de
evaluarea candidaturii. Erau menționate ca lipsind, unele aspecte care au fost
detaliate de mine. Nu am contestat fiindcă mi s-a parut absurd.
Am primit feed back. Probabil ca au fost observatii reale. Nevoia, activitatile
... si toate celelate sunt reale.... Suntem un liceu care ofera educatie si formare
profesionala pentru toata zona. Si nu am primit finatare ... Dar ati acordat
fianatare pentru activitati, in scoli care vor avea in curand intre 1 si 6 elevi,
pentru activitati de formare profesori netitulari care nu vor avea elevi.... doar
pentru ca au fost folosite cuvintele potrivite.
Am primit feedback-ul AN la propunerea de proiect depusă la sesiunea 2019 și
am luat cunoștință de cauzele pentru care a fost respinsă candidatura.
Concluzia a fost ca trebuie să mai lucrăm la scrierea proiectului pentru
îmbunătățirea calității acestuia.
Am primit feed-back-ul din partea evaluatorilor si am inteles punctul lor de
vedere privind evaluarea. Vom incerca o mai buna scriere a aplicatiei.
Am scris proiectul dupa participarea la Atelierul ParteneriatE+ din 13-15
februarie 2019. La finalul selectiei, proiectul propus a primit un punctaj
extrem de redus (41 puncte) motiv pentru care cred ca: (1) fie nu am inteles
nimic la atelier sau explicatiile nu au avut nicio legatura cu criteriile de
selectie, (2) fie evaluatorul nu a inteles proiectul. Inclin sa cred ca a doua
varianta este mai plauzibila, un argument matematic fiind afirmatia "
Finantarea solicitata este cu certitudine supraestimata in conditiile in care
sunt alocate peste 2800 de zile de lucru, proiectul avand o durata de doar 24
de luni.", fara sa tina cont de faptul ca in proiect erau implicate 12 persoane.
"Punctele tari" sunt descrise foarte clar, in timp ce "punctele slabe" sunt
subiective, cu formulare complexa si abstracta, sau chiar eronate.
La Atelierul ParteneriatE+ ni s-a explicat ca evaluatorul nu este din Romania.
Cum de evaluarea este in limba romana? Proiectul va fi depus si la
urmatoarea selectie. Daca va fi posibil, vom solicita sa fie evaluat de alta
persoana.
Am urmarit 4 fluxuri, axate pe starea de bine, nereusind să formulăm clar
obiectivele si rezultatele.
Anumite capitole ale formularului de candidatura nu au fost destul de bine
completate.
Aplicatia depusa de mine a indeplinit conditiile unui proiect eligibil, dar din
lipsa de fonduri nu a fost finantat. De asemenea, am pierdut puncte datorita
faptului ca tema aleasa de mine nu reprezenta o prioritate in anul 2019.
Aplicatia nu corespunde cerintelor evaluatorilor.
Aplicația nu a fost suficient de bine pregătită.
Argumentare insuficientă a problemei.
Asta am vrea să știm și noi.
Au fost alte proiecte mai bune, probabil.
Buget insuficient. Calitatea evaluatorilor este indoielnica.
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Buget limitat.
Bugetul insuficient și aspecte care puteau îmbunătăți calitatea candidaturii
noastre, dar pe care nu le-am evidențiat suficient și eficient.
Calitatea aplicatiei.
Calitatea candidaturii a fost insuficientă.
Calitatea proiectului propus.
Calitatea slaba a aplicatiei dar si includerea in aplicatie a ISJ ca coordonator.
Calitatea slaba o formularului depus, formular pe care intentionam sa-l
imbunatatim, in urma feedbackului primit de la AN.
Candidatura depusa in 2019 necesita o imbunatatire pe care o vom efectua si
cu siguranta o vom depune in 2020.
Candidatura insuficient de bine concepută pe obiective smart.
Candidatura nu defineste mecanisme adecvate pentru o buna gestionare a
proiectului si controlul calitatii. -Din descrierea persoanelor cheie pentru care
se vor implica in proiect, nu reise in mod clar acoperirea sarcinilor specifice
pentru asigurarea calitatii managementului si implementarii activitatilor.
Confuzie intre elemente de vizibilitate/diseminare a rezultatelor proiectului si
elemente reale de sustenabilitate.
Cauza pentru care Nu am obtinut finantare a fost faptul ca noi Nu am stiut sa
redactam un proiect destul de bine scris. Dupa evaluarea proiectului, am
primit feedback si sfaturi foarte utile pentru ca în viitor sa putem redacta
proiecte de calitate mai buna.
Cererea de finanțare nu a fost suficient de relevanta și de clara.
Chiar daca evaluatorii mai fac si greseli (documentate, de altfel, pot
exemplifica daca este cazul), in privinta candidaturilor de anul acesta
comentariile evaluatorilor sunt pertinente, iar candidaturile nu au fost
suficient de bune pentru a primi finantare.
Competiția foarte strânsă.
Competiție foarte mare și fonduri insuficiente.
Complexitatea proiectelor Erasmus și lipsa experientei.
Conform celor spuse de unul dintre expertii dvs., informatiile completate in
formular au fost prea concise.
Conform raspunsului primit, ar fi trebuit sa fie mai clare explicate activitatile,
scopurile si rezultatele.
Consider că candidatura noastră era formulată corect și era bine întemeiată.
Proiectul a fost eligibil, era respins din lipsă de fonduri. Nu cunosc baremul de
corectare, implicit nu știu dacă punctajul pe care l-am primit și nu era destul
pentru finanțare, era unul adecvat sau nu.
continutul insuficient argumentat al formularului de aplicatie.
Coordonarea si implicarea slaba a echipei noastre.
Corelare, detaliere, lipsa fonduri.
Cred ca ar fi trebuit sa primesc finantare pentru ca proiectul a respectat feedback-ul primit anul anterior si a urmarit toate aspectele pe care formatorul lea semnalat pe webinar-ul de pe youtube.com. Probabil, a fost o evaluare
subiectiva.
Cred ca au fost mai multe cauze: 1. am mai avut finantare in trecut 2. alte
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institutii au avut prioritate pe criterii necunoscute sau pentru prestigiul lor 3.
nu am propus un rezultat inovativ care sa convinga de sustenabilitatea
proiectului 4. nu stiu alte motive, pentru ca proiectul era bun, iar explicatiile
evaluatorilor nu mi s-au parut convingatoare. Pana la urma, nu mai conteaza
de ce nu am primit finantare, faptul ramane acelasi.
Criteriul de jurizare, avand in vedere ca aplicatia a fost realizate pe baza
recomandarilor din anul anterior și axata pe prioritatile UE.
Dacă aș fi primit îndrumare, probabil as fi reusit.
Definirea obiectivelor nu s-a conformat standardelor impuse de programul
Erasmus.
Descrierile activităților au fost insuficient detaliate. Produsele realizate în
cadrul mobilităților nu au demonstrat un caracter transferabil în activitatea
de predare/învățare obișnuită. Planul de diseminare a fost succint detaliat,
precum și modalitățile de evaluare.
Detalierea activităților propuse.
Din ce am înțeles, proiectele propuse erau mult prea similare ca și conținut.
Din feedabckul primit din partea ANPCDEFP, au reieșit aspecte ce necesitau
îmbunătățiri în proiect dar și faptul că fondurile alocate au fost insuficiente.
Din pacate, proiectele scrise de noi sunt apreciate ca fiind „din ce in ce mai
bune”, dar nu exista finantare. Poate ar trebui sa se propuna o suma maxima
in care sa se incadreze proiectul pentru ca toate scolile cu proiecte eligibile sa
aiba sansa de a prinde finantare sau sa se stabileasca un punctaj minim.
Sistemul actual ne descurajeaza in a mai scrie proiecte.
Documentația depusă avea lipsuri.
Domeniul solicitat mai necesita cateve cercetari de specialitate.
Esec din partea mea, care am scris aplicatiile: obisnuita fiind cu aplicatii de
tip POCU, POR mi-a fost greu sa concep o aplicatie care presupune finantare
pe actiuni si evenimente. Fiind o institutie publica, cu fonduri bugetare, e greu
sa acoperi cheltuielile neplatite din proiect, special salarii. În ceea ce priveste
formularul de candidatura, acesta este foarte stufos, cu foarte multe detalii si
adesea confuz iar acele 5000 de cuvinte pe care ar trebui sa le completezi tot
timpul (nu sunt obligatorii, dar cand vezi ca ti s-au alocat 5000 te gandesti ca
ar cam trebui sa le ocupi pe toate) sunt destul de stresante. Insa apreciez
faptul ca am primit, foarte detaliat, clarificari privind esecul aplicatiilor in
ideea de a relua aplicatia si o reface, mult mai bine. Probabil ca vom incerca
din nou
Evaluare deficitara.
Evaluare diferita de la un an la altul pentru acelasi proiect.
Evaluare făcută de nespecialiști. Confuzie în exprimări. Evaluare
tendențioasă spre respingere 2 ani la rând. Neînțelegerea problemelor.
Experiența.
Explicate in emailul primit.

32





























Finanțarea cu sume mari a unor proiecte. Finantarea fără evaluare și cu
sume " considerabile" a școlilor care au obținut carta verde. (ar trebui limitate
finanțările pentru un proiect). Școala noastră a depus doi ani la rând
candidatura. În primul an( 2018) proiectul a primit 66 puncte dar, a fost
respins din lipsa fondurilor iar anul acesta( 2019) , când, de fapt, am tinut
cont de sfaturile primite în urma respingerii candidaturii în 2018 am
îmbunătățit cu mult proiectul, am obținut 65 de punte( respins din lipsa
fondurilor)
Fonduri insuficiente in comparatie cu numarul de aplicatii si, cu siguranta,
calitatea propunerii de proiect poate fi imbunatatita.
Fonduri prea mici, pentru ca proiectele au avut punctaje de 70 puncte.
Formularea slaba a principiului proiectului.
Greseli in redactarea proiectului, pe care mi le asum, insa, si aspecte pe care
nu le-am inteles, desi proiectul fusese depus si in 2018 si am revizuit punctele
slabe.
In aplicatie trebuia sa detaliem mai bine activitatile si sa corelam cu
obiectivele, sa mentionam mai multi indicatori si sa avem un plan amanuntit
de diseminare.
In formularul de candidatura nu am argumentat corespunzator necesitatea
proiectului de mobilitate; diverse aspecte deficitare in alte sectiuni ale
formularului de aplicatie.
În urma feedback-ului primit am constatat ca trebuie sa aduc imbunatatiri.
Începator in completarea formularului de candidatura
Informare insuficienta.
Insuficienta înțelegere a mecanismelor de scriere
În mare, a fost o neconcordanță în descrierile școlilor partenere și alegerea
neadecvată a unor parteneri.
Lacune in completarea formularului. Fonduri insuficiente.
Lipsa corelatiilor intre informatii in formularul de proiect.
Lipsa de experienta in scrierea proiectelor, fonduri insuficiente.
Lipsa de profesionalism și superficialitatea în evaluarea candidaturii depuse.
Lipsa de rigurozitate in completarea formularului de candidatura.
Lipsa experientei in programul Erasmus, putin timp alocat studierii
documentelor din cauza volumului mare de munca de la scoala.
Lipsă de fonduri, ați scris în dreptul proiectului școlii noastre.
Mai multe date; realitatea din scoala exprimata prin mai multe date statistice.
Motivele sunt foarte clar exprimate in feedback-ul oferit de Agentia Nationala.
Multe candidaturi, proiect mediocru.
Necorelarea parțială a obiectivelor cu problema identificată, lacune în
proiectarea monitorizării și evaluării.
Nedetalierea completa a nevoilor institutiei.
Nepriceperea noastra poate fi o cauza. Cu toate ca nici pana acum nu am
inteles de exemplu daca pentru mobilitate tineret trebuia sa depunem idea de
proiect pentru martie sau nu.
Nerespectarea anumitor indicatori.
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Nu a fost destul de coerenta și legată candidatura.
Nu a fost o propunere suficient de buna.
Nu am aliniat bine obiectivele cu una din activitatile propuse.
Nu am atins standardele de calitate ale ghidulu; poate unele recomandari nu
au fost dintre cele mai bune comparand cu alte candidatri ale colegilor.
Nu am atins toate punctele necesare unui punctaj mare.
Nu am completat suficient de detaliat toate capitolele aplicatiei.
Nu am convins, prin cuvinte, despre necesitatea, oportunitatea, utilitatea
proiectului pentru școală, nu am convins că impactul va fi mare iar
diseminarea va fi făcută corespunzător. Nu am explicat corespunzător
organizația parteneră. Agenția nu cunoaște corect și complet cerințele
programei școlare și competențele elevilor de la secția economic. Exemplu:
elevii trebuie să construiască o pagină web pentru firma de exercițiu iar
agenția a spus că ei nu au aceste competențe- au fiindcă utilizează webnod,
webix sau altele.
Nu am fost poate foarte atenta la scrierea cererii si cred ca nu am fost
suficient de clara in solicitari.
Nu am fost suficient de convingatoare privind rezultatele asteptate.
Nu am fost suficienti de atenti la argumentare.
Nu am inclus in formular informatii care sa sustina necesitatea implementarii
proiectului.
Nu am indeplinit niciun criteriu suplimentar. Mi se pare discriminatorie
aceasta abordare - de a promova proiecte mai putin bune, doar pentru ca au
bonus din criterii suplimentare.
Nu am inteles corect cerintele ghidului.
Nu am inteles exact toate cerințele din ghid, dar nici nu am beneficiat de
ajutor din nici o parte. Ne-ar fi prins bine parerea unui specialist dacă am fi
beneficiat de formare sau informare din partea acestuia. In cadrul unor
conferinte si seminarii am colaborat cu profesori din alte zone ale țării care
mi-au marturisit ca au parte de inspectori scolari sau directori care se implica
activ, parcurg propunerea de proiect si dau sugestii, trimit feedback! Am
ramas surprinsa! In cazul nostru nu am beneficiat de ajutor si pot spune ca
acesta e vital, mai ales la prima scriere ( cazul nostru)
Nu am obtinut punctajul suficient pentru obtinerea finantari deoarece
formularul nu a avut cel mai bun continut.
Nu am pliat propunerea de proiect exact pe obiectivele programului de
finantare.
Nu am raspuns priotatilor la nivel national, deoarece au avut prioritate scolile
care nu au mai beneficiat de finantare si care functioneaza in mediul rural.
Nu am respectat in totalitate recomandarile din ghid.
Nu am reusit sa realizez un proiect complet, sa ating toate punctele
importante urmarite de comisie.
Nu am suficiente modele de completare a aplicatiei.Ni se cere noua sa
completam rubricile cum consideram ca e mai bine fara a ni se oferi exemple,
in conditiile in care nu avem experienta.Dupa ce completam primim raportul
ca acolo nu e bine, ca dincolo nu e bine ( la modul general), fara a ni se da
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exemple concrete.
Nu era destul de bine redactata proiectul nostru.
Nu stiu să scriu candidatura suficient de bine. Punctajul a fost bun, dar nu au
fost bani pentru proiectul nostru.
Nu știu, poate că nu a fost foarte coerent.
O analiza de nevoi prea puțin detaliata. Formularea prea generală a
obiectivelor proiectului.
O evaluare prea exigenta!
O experienta limitata in proiecte Erasmus+.
O slaba descriere a obiectivelor candidaturii in principal.
Obiectivele proiectului nu au fost in concordanță cu activitățile propuse.
Orice candidatura trebuie sprijinita in elaborare de catre o echipa. In
institutia unde activez (un liceu tehnologic) nu am beneficiat de acest sprijin.
Nu a fost si nu este suficient. Lipsa de entuziasm si/sau interes a colegilor.
Propunerea de candidatura nu a beneficiat de aportul partenerilor decat in
mica masura. Lipsa de experienta (nu am mai fost partener sau coordonator
in vreun proiect Erasmus+.
Parteneri cu tari care nu sunt membri UE - Ucraina, Georgia, etc.
Partenerii diferiti ca structura si interese pliate pe tema proiectului.
Poate ca nu am elaborat o candidatura de calitate!?
Prea mulți candidați în România.
Prea putine puncte acumulate. Este primul proiect pe care il depunem si nu
stim foarte bine ce trebuie sa facem. Nu ne-a acordat nimeni consultanta, in
niciun fel. Am fost doar infomati ca nu am primit finantarea.
Precum a fost precizat în feed-back-ul primit, candidatura a avut multe arii ce
necesitau îmbunătățire. Cauzele punctajului mic obtinut pot fi, printre altele:
timpul scurt alocat scrierii proiectului, doar un membru din echipa de scriere
a participat la cursuri organizate de Agenția Națională.
Presupun că lipsa de experiență în domeniul scrierii proiectelor. Avem
dificultăți în a realiza corelarea între nevoile școlii și finalitatea proiectelor, în
a identifica nevoi care să corespundă cat mai multor priorități.
Probabil ca nu am acordat suficient timp pentru procesarea cqandidaturii.
Probabil nu am scris a[licatia atat de bine astfel incat sa poata fi apreciata cu
un punctaj mai mare. Speram in anul 2020 sa fie mai bine
Probabil pentru ca au acumulat punctaj mai mare cei care erau la prima
cerere de finantare, institutia noastra fiind la cea de a 4-a cerere, cele 3
anterioare fiind aprobate si finantate.
Probabil pentru ca nu am mai participat la atelerie de scriere proiecte in tara
sau strainatate.
Probabil proiectele cu tema psihologica si mentinerea sanatatii mentale nu
prezinta interes in 2019.
Probabil, proiectele care au primit finantare au fost mai bine concepute.
Probleme de redactare a aplicatiei.
Proiect incomplet si deficitar.
Proiectul a primit punctajul de a fi admis, dar a fost respins din cauza
35























Bugetului insuficient. Nu mă pot pronunţa asupra cauzelor, dar personal nu
am fost mulţumit de evaluare.
Proiectul depus nu a îndeplinit toate cerințelor pentru punctajul necesar
aprobării.
Proiectul este rezerva din cauza faptului ca am atasat programul de lucru al
elevilor si nu l-am inclus in formular.
Proiectul nu a fost aprobat din cauza punctajului insuficient obținut în cadrul
apelului.
Proiectul nu a fost bine gândit, neavând acces decât la informațiile de pe site.
Proiectul nu a fost bine realizat, a avut multe aspecte de îmbunătățit.
Proiectul nu a fost suficient de bine argumentat, clar si concis.
Proiectul nu continea informatii suficiente in legatura cu persoanele implicate
si competentele acestora. De asemenea, profilul participantilor era vag
prezentat.
Propunerea de proiect nu a fost redactata unitar. Nu a fost prezentată
problema sau nevoia comuna a tuturor partenerilor din proiect .
Propunerea depusa a fost finantabila, dar nu au fost suficiente fonduri
alocate...(si noi nu atragem fonduri Europene...)
Propunerea nu era adecvata suficiect cerintelor call-ului.
Punctaj insuficient intrucat nu am avut timp suficient pt documentare,
informare si completarea unei aplicatii foarte bune
Punctaj slab la modalitățile de evaluare a proiectului și a activităților, precum
și dificultăți în alegerea unui grup țintă adecvat.
Raportul primit prezintă in mare măsura de ce am obținut punctajul
respecțiv, dar pe viitor as vrea sa se prezinte mai explicit grila. Uneori mi se
par subiective argumentele evaluatorului.
Rezultatele selectiei nu au fost inca publicate, deci am aplicat in 2019 insa nu
stim inca daca primim sau nu finantare.
Șansa
Slaba pregatire, nerelevanta impactului.
Sunt prezentate in raportul trimis in urma evaluarii poiectului.
Timpul prrsonal alocat scrierii proiectului a fost extrem de limitat.
Toate datele legate de refuzul candidaturii mi-au fost specificate intr-un
document pe care l-am primit la timp. Aceste aspecte tin de neconcordanta
intre obiective si activitati.
Toate motivele pentru care nu primit finantare proiectul depus au fost
cuprinse in feedbackul cerut si primit de la Agentia Nationala.
Unele formulări mai ambigui din formularul de aplicație, lucru care a condus
la o înțelegere mai puțin clară a conținutului.

La întrebarea pusă respondenților referitor la modul în care au perceput
integritatea personalului ANPCDEFP cu care au comunicat/colaborat, s-au obținut
1249 răspunsuri, iar aprecierea a fost următoarea:
Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu următoarea
afirmație referitoare la cultura integrității în ANPCDEFP:
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Aspect vizat
Nu am observat fapte sau acțiuni
ale angajaților ANPCDEFP care
să ridice probleme de integritate
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Scorul mediu calcular este de 4,39 (87,8% din maximun 5).
Frecvența aprecierilor respondenților privind cultura integrității în
ANPCDEFP
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Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme
de integritate

Comentariile făcute de respondenți la această cerință sunt:












Actiunile angajatilor ANPCDEFP nu au ridicat probleme de integritate.
Adică NICIODATĂ nu am observat nimic la Agenție care să ridice probleme de
integritate, nici acum, nici în trecut. Colaborăm de mulți ani dar totul a fost clar,
transparent, am avut și proiecte finanțate și unele care au fost, dar toate deciziile erau pe
deplin justificate.
Afirmatia, prin prezenta negatiei, este usor inducatoare in eroare. O pot reformula astfel
- in foarte mare masura sunt de acord cu faptul ca angajatii ANPCDEFP sunt integri.
Am avut foarte multa incredere in doamna cu care am colaborat, nu am avut niciun
moment in care sa ma indoiesc.
Am avut o relație profesională.
Am comunicat foarte bine cu reprezentantul ANPCDEFP care a raspuns de proiectul
nostru. Am beneficiat de o buna colaborare astfel incat ori de cate ori am avut intrebari
am primit raspunsurile corespunzatoare prompt si la obiect.
Am interactionat doar in cadrul sesiunilor de informare organizate la sediul ANPCDEFP
si nu a fost cazul.
Am interactionat mai mult prin telefon cu reprezentantii AN, iar discutiile purtate au fost
politicoase si de real sprijin. Am fost prezenta la doua intalniri organizate cu beneficiarii
programelor E+ si nu numai, iar comportamentul reprezentantilor AN a fost ireprosabil
din punct de vedere etic. M-au facut sa ma simt cu adevarat parte a unui grup de lucru.
Va multumesc!
Am interacționat cu persoane reprezentante ale AN atât în cadrul vizitelor de
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monitorizare și control cât și în cadrul corespondenței personale, pe proiect sau în cadrul
întâlnirilor organizate la nivelul agenției, pe parcursul implementării. NU a existat și NU
există niciun fel de suspiciune cu privire la probleme de integritate! Dimpotrivă, am
întâlnit profesionalism, obiectivitate și atitudine de cooperare, îndrumare și sprijin
pentru beneficiari.
Am participat la consiliere individuală și la reuniunea de informare și consiliere și nu am
observat fapte sau acțiuni ale angajaților AN care să ridice probleme de integritate.
Am primit indrumare corecta, prompta si clara.
Am relațional foarte corect cu angajații AN în cadrul reuniunilor de informare la început
de proiect.
Am remarcat corectitudine si profesionalism.
Angajatii ANPCDEFP au dat dovada de corectitudine, moralitate si maxima integritate la
toate intalnire unde am participat.
Angajatii ANPCDEFP au dovedit echilibru, echidistanță față de echipa de proiect.
Angajatii ANPCDEFP au fost impartiali, corecti si mi-au raspuns prompt la orice
problema intervenita.
Angajatii ANPCDEFP au un comportament exemplar.
Angajatii ANPCDEFP lucreaza ireprosabil.
Angajatii ANPCDEFP sunt adevarati profesionisti!
Angajatii ANPCDEFP sunt de un real ajutor in implementarea proiectului.
Angajatii au dat intotdeauna dovada de corectitudine si profesionalism.
Angajații Agenției sunt persoane integre cu o atitudine profesională demna de respect
angajații agenției tratează problemele instituțiilor implicate în egală măsură
Angajații ANPCDEFP au dovedit de fiecare data integritate morala pe parcursul
colaborarii.A nu se publica.
Angajații ANPCDEFP nu au ridicat probleme de integritate, nu au cerut nimic înafara de
ceea ce trebuia.
Angajații ANPCDEFP oefră consilieră punctuală și nu au am observat fapte care să ridice
probleme de integritate.
Angajații cu care am interacționat sunt adevărați profesioniști.
Angajații oferă soluții rapide și tratează orice întrebare cu maximă importanță.
ANPCDEFP este o instituție integră din toate punctele de vedere.
ANPCDEFP este unul din puținele organisme care se caracterizeaza prin competenta si
transparenta. Ori de cate ori am cerut sprijinul Agentiei Nationale, am fost ajutati cu
sfaturi relevante oferite intr-un timp scurt, atat pe cale telefonica sau prin posta
electronica. Agentia Nationala este preocupata sa elimine birocratia care ingreuneaza
foarte mult comunicarea cu instituțiile de învătamant.
ANPCDEFP prin reprezentantii lor au raspuns prompt, au dat informatii clare si corecte
referitoare la bunul mers al proiectului.
Apreciez profesionalismul angajatilor ANPCDEFP, impartialitatea si spijinul pe care mi lau oferit de ori cate ori l am solicitat. Nu am observat fapte sau actiuni care sa implice
probleme de integritate.
Atitudinea colegiala si interesul vadit al personalului ANPCDEFP pentru buna
desfasurare a proiectului in institutia noastra sunt cea mai buna dovada de integritate si
profesionalism maxim.
Au fost intotdeauna profesionisti si integri.
Cei din agenție sunt profesioniști în același timp și destul de informali.
Chiar nu am auzit despre așa ceva.

38























Colaborarea cu angajatii ANPCDEFP a fost si este foarte buna, bazata pe respect,
profesionalism si cooperare, oferindu-mi-se suportul ori de cate ori am avut nevoie, fara
a exista vreo situatie, aluzie, sau intentie care sa ridice probleme de integritate, din partea
nici uneia dintre parti.
Colaborarea cu ANPCDEFP a fost excelenta.
Colaborarea cu expertii din cadrul ANPCDEFP a fost foarte buna, transparenta si
corecta.
Colaborarea cu personalul Agenţiei a stat sub semnul responsabilităţii, am fost
îndrumată profesionist şi nu am observat fapte sau acţiuni care să ridice probleme de
integritate.
Colaborarea cu personalul AN a fost si este guvernat de transparenta deplina, de ambele
parti. Nu am sesizat nici cea mai mica intentie de a deturna vreo discutie spre subiecte
care sa chestioneze aspecte de integritate.
Colaborez de mult timp și cu diferiti angajati ai ANPCDEFP și ii consider pe absolut toti
ca fiind persoane de integritate maxima. Va multumesc ca existati.
Comportamentul angajatilor ANPCDEFP cu care am intrat in contact pe parcursul
derularii proiectului a fost ireprosabil, amabilitate, sprijin, consiliere, promptitudine.
Comunicarea este intotdeauna prompta, la subiect, orientata strict spre solutionarea
problemelor, incat nu este cazul de suspiciuni.
Corectitudine și profesionalism.
De cate ori am apelat la ajutorul celor de la ANPCDEFP mi s-a raspuns prompt, fie
telefonic, fie prin email.
De fiecare data cand am interactionat cu angajatii Agentiei nu am observat nicio actiune
care ar ridica probleme de integritate ale acestora.
De multi ani, de cand am fost implicata In proiecte Comenius, eTwinning, si incercarea de
a obtine finantare pentru un proiect Erasmus plus pentru scoala In care lucrez, Nu am
observat nici un fel de probleme de integritate la angajatii ANPCDEFP. Din contra,
totdeauna am fost sprijinita cu sfaturi utile oferite cu multa amabilitate si profesionalism.
Din 2010 si pana in prezent, nu am avut nici o experienta cu personalul Agentiei care sa
deteroreze integritatea lor sau a organizatiei mele (Universitatea Politehnica Timisoara).
Agentia Nationala si-a dovedit profesionalismul in relatia (profesionala) mea pe
proiectele derulate. Din discutiile mele cu partenerii externi, colaboratori in proiectele in
care am fost implicata, si acestia au recunoscut rigoarea si profesionalismul Agentiei
romane ... indirect prin intermediul meu, prin transmiterea cerintelor sau a mesajelor de
consultanta sau in discutii informale prin comparatii cu alte Agentii europene (Austria,
Slovenia, Portugalia, Franta). De fiecare data partenerii mei de proiect au recunoscut
expertiza consultantilor romani si rigoarea acestora in respectarea cadrului,
reglementarilor, ghidurilor europene de implementare a proiectelor Erasmus+.
Din informatiile pe care le detin, nu exista probleme de integritate ale angajatilor
ANPCDEFP.
Există transparență în toate activitățile Agenției, așadar nu poate fi vorba de probleme de
integritate.
Impresia generala este una foarte buna, personalul este foarte responsabil, bine pregatit,
avizat sub toate aspectele muncii pe care o realizeaza, nu a creat niciodata suspiciuni
privind posibile probleme de integritate.
In colaborarea pe care am desfasurat-o cu angajati ai ANPCDEFP nu am observat
probleme de integritate in oricare din interactiuni. Toate informatiile au fost transmise in
mod transparent si integru pentru toti actorii implicati.
In interactiunile pe care l-am avut cu angajati ai ANPCDEFP nu am observat fapte sau
actiuni care sa ridice probleme de integritate de nicio natura.
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In nici una din interactiunile cu reprezentantii ANPCDEFP acestia nu au manifestat
actiuni care sa ridice suspiciuni privind integritatea acestora.
In putinele intalniri pe care le-am avut cu angajatii ANPCDEFP nu am avut niciodata
impresia ca ar favoriza anumite institutii.
In toate intalnirile si discutiile, membrii ANPCDEFP au fost deschisi, au oferit informatii
clare si solutii pentru eventualele probleme intampinate.
In urma colaborarii noastre cu ANPCDEFP, consideram ca angajatii au integritate
privind modul in care lucreaza si comunica.
Incepand cu anul 2013 institutia noastra este beneficiara mai multor proiecte din
programul Erasmus+. Astfel, colaborarea cu expertii ANPCDEFP este de lunga durata si
deosebit de eficienta. Suntem impresionati de profesionalismul, implicarea,
promptitudinea si amabilitatea cu care expertii agentiei au raspuns de fiecare data. Nu
am semnalat in tot acest timp nicio actiune care sa puna sub semnul intrebarii
integritatea acestora.
Mie mi s-au părut totul destul de clar și trasparent. Nu știu însă dacă am înțeles corect
intrebarea.
Niciodata , in toti acesti ani(nu putini la numar), nu am cunoscut decat oameni verticali si
corecti in AN .
Niciodata nu am observat nici cea mai mica intentie din partea pesonalului ANPCDEFP
referitoare la actiuni care sa ridice probleme de integritate.
Nimic din actiunile sau atitudinile angajatilor ANPCDEFP nu au de natura sa creeze
impresia lipsei de integritate.
Nu a existat nici un moment vre-o actiune care sa poata fi incadrata in aceasta categorie.
Nu a existat niciodata vreun moment in care vreun angajat ANPCDEFP cu care am
interactionat in acesti ani, sa fi spus sau sa fi facut ceva care sa genereze vreo problema
legata de integritate.
Nu am avut niciun eveniment neplacut in colaborare.Nu au existat nemultumiri,abateri.
Nu am comunicat atat de mult cu angajatii AN astfel incat sa ii ridice intrebari privind
integritatea lor. Dimpotriva, de fiecare data, reprezentantii AN au fost foarte amabili,
prompti si foarte bine pregatiti.
Nu am cunostinta de nicio actiune sau fapta referitoare la integritatea personalului
Agentiei Nationale.
Nu am niciun indiciu privind probleme de integritate.
Nu am observat actiuni sau fapte ale abgajatilor ANPCDEFP care sa ridice probleme de
integritate.
Nu am observat ca angajatii ANPCDEFP sa aiba o integritate contestabila. Dimpotriva,
sunt persoane integre.
Nu am observat deloc asemenea cazuri, intrebarea e pusa negativ si poate nu e clar
rapsunsul.
Nu am observat fapte din partea ANPCDEFP care sa ridice probleme de integritate.
Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de
integritate.
Nu am observat nicicum ca integritatea angajatilor ANPCDEFP ar fi contestabila.
Dimpotriva, am primit sprijin si cooperare.
Nu am observat niciodată fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice
probleme de integritate. Toți reprezentanții ANPCDEFP au dat dovadă de profesionalism,
claritate în exprimare, respectarea cadrului legal, corectitudine, furnizarea de informații
clare, corecte și reale referitoare la depunerea candidaturilor și implementarea
proiectelor Erasmus+, conform Ghidului Erasmus+ și a legislației în vigoare.
Nu am observat nimic legat de faptele sau actiunile personalului Agentiei Nationale in
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legatura cu acest aspect al integritatii.




























NU au existat chestiuni care sa ridice probleme de integritate.
Nu au existat probleme de integritate in nici o situatie in care am interactionat cu
angajatii AN.
Nu au existat suspiciuni de niciun fel legat de acest aspect, nici nu m-as fi gandit la asa
ceva. E un personal extrem de serios.
Nu au fost niciodată situații care să conducă la probleme legate de integritate. Atât
finanțarea cât și alegerea proiectelor finanțate au fost mereu transparente și bine
motivate.
Nu cunosc personal angajatii AN si nu ma pot pronunta cu privire la integritatea lor.
Nu mi au ridicat semne de întrebare acțiunile lor!
O colaborare foarte buna, deschidere la dialog si absolut nimic suspicios in
comportamentul dumnealor.
Oameni onesti si deschisi (transparenti), cu care am colaborat foarte bine si de la care am
primit informatii si ajutor exemplar in implementarea proiectului. Nu am absolut nici cel
mai mic repros la adresa personalului ANPCDEFP.
Pe baza experientei pe care am avut-o cu angajatii AN, consider ca tot personalul este
integru.
Pe parcursul colaborarii noastre cu ANPCDEFP
am observat intotdeauna
responsabilitate, onestitate si transparenta din partea angajatilor.
Pe parcursul derularii proiectelor anterioare si a derularii prezentului proiect m-am
bucurat sa constat ca angajatii ANPDCEFP dau dovada de disponibilitate, amabilitate,
onestitate, integritate, calitati pe care as dori sa le regasesc si la angajatii altor institutii
publice.
Persoane ale ANPCDEFP cu care am interactionat au fost amabile, au raspuns
solicitarilor si nu am sesizat nicio problema de integritate
Personal amabil, cu explicatii clare si concrete. Nu am observat fapte sau acțiuni ale
angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de integritate.
Personal bine pregatit care raspunde fara a face diferente intre interlocutori
Personalul a avut o conduita foarte profesionista
Personalul a fost foarte deschis, amabil, prompt, clar si corect in raspunsuri atunci cand
a fost solicitat. Nu au fost fapte sau actiuni care sa ridice probleme de integritate.
Personalul Agentiei a reprezentat intotdeauna un model de integritate pentru institutiile
care implementeaza proeicte in cadrul programului Erasmus +.
Personalul angajat în cadrul agenției promovează valorile agenției.
Personalul ANPCDEFP cu care am interactionat a avut un comportament impecabil,
profesionist, toate solicitarile au fost bine fundamentate, viteza de reactie a fost foarte
buna, abordarea in relatia cu beneficiarii a fost si este ireprosabila.
Personalul din cadrul ANPCDEFP are un comportament exemplar.
Profesionalism, corectitudine, verticalitate sunt caracteristici ale angajatilor ANPCDEFP.
Profesionalismul, implicarea, corectitudinea si competenta caracterizeaza actiunile
angajatilor ANPCDEFP.
Răspund nevoilor tuturor instituțiilor implicate în egală măsură.
Relatia cu Agentia Nationala, prin expertul de proiect, a fost una corecta, principiala.
Relatiile institutionale dintre liceul nostru si personalul agentiei au fost de o tinuta
morala ireprosabila, relatii profesionale, strict centrate pe aspectele de organizare,
logistice ale proiectului.
Relația a decurs normal în mod profesional.
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Sunt deschisi, onesti, cautand mereu sa clarifice situatiile ivite pentru buna derulare a
proiectelor.
Toate întrebările și explicațiile cerute angajaților ANPCDEFP au primit răspuns într-un
timp foarte scurt (de multe ori în aceeași zi). Răspunsurile au fost clare, concrete. Am
primit îndrumare și sfaturi în orice problemă semnalată. Proiectul s-a desfășurat cu
multă transparență și deschidere.
Tot personalul cu, care am interacționat sunt cei care promovează valorile agenției și cele
din societate.
Toti ofițerii de proiect au fost imparțiali oferind cele mai bune sfaturi adaptate situației
solicitate.
Toți angajații Agenției sunt profesioniști și integri, echidistanti și imparțiali.

Aprecierile făcute către cei 1149 de respondenți referitor la calitatea materialelor
informative realizate de Agenție sunt următoarele:
Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative în format
electronic realizate de Agenţie?
Aspecte vizate
conţinut util
conținut complet
limbaj uşor de înţeles
aspect atrăgător

Foarte bune
72.53% 845
65.28% 756
65.46% 758
66.41% 767

Bune
24.21% 282
30.22% 350
30.57% 354
29.09% 336

Slabe
0.69%
8
1.64% 19
1.73% 20
1.82% 21

Foarte slabe
0.52%
6
0.26%
3
0.35%
4
0.35%
4

Nu ştiu/Nu
pot aprecia
2.06%
24
2.59%
30
1.90%
22
2.34%
27

Frecvența aprecierilor privind calitatea publicaţiilor şi materialelor
informative în format electronic realizate de Agenţie?
900

845
767

758

756

800
700
600
500
400
300

354

350

336

282

200
100

8

6

24

19

3

30

20

4

22

21

4

27

0
Conţinut util
Foarte bune

Continut complet
Bune

Slabe

Limbaj uşor de înţeles
Foarte slabe
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Aspect atrăgător

Nu ştiu/Nu pot aprecia

Scorul mediu acordat de către respondenţi pentru calitatea materialelor în format
electronic a crescut puțin în anul 2019 faţă de anul 2018 , după cum se poate vedea
în tabelul următor:
Aspecte vizate

Scor mediu în anul 2019

Scor mediu în anul 2018

4.65
4.56
4.55
4.57
4.58

4.63
4.53
4.51
4.52
4.55

91,6%

91%

Conţinut util
Continut complet
Limbaj uşor de înţeles
Aspect atrăgător

Scor mediu calculat pentru aprecierile respondenților privind
calitatea publicațiilor și materialelor de informare în format
electronic realizate de ANPCDEFP
Scor mediu total 4,58 din maximum 5
4.70
4.65
4.60
4.55
4.50

4.65
4.55

4.56

4.57

Limbaj uşor de
înţeles

Continut complet

Aspect atrăgător

Conţinut util

Scor mediu

95,94% dintre respondenți apreciază acest tip de publicații ca fiind foarte bune sau
bune, iar 1,84% ca fiind slabe sau foarte slabe. 2,22% nu cunosc aceste materiale și
nu pot aprecia.
Comentariile făcute de către respondenți permit, pe de o parte, identificarea
problemelor care au determinat ca unii dintre aceștia să aprecieze materialele ca
fiind Slabe sau Foarte slabe, iar pe de altă parte identificarea caracteristicilor
acestor materiale care i-au făcut pe alți respondenți să le considere Foarte bune sau Bune. Deasemenea, respondenții au făcut unele propuneri de îmbunătățire.
Unele dintre problemele semnalate de respondenți au fost deja remediate, sau pun
în evidență faptul că respondenții nu au investigat suficient site-ul ANPCDEFP
(anumite materiale despre care se menționează că lipsesc, există de fapt pe site-de
exemplu ghidurile de completare a formularelor de candidatură):


Aspectele cele mai relevante pt realizarea propunerilor de proiecte ar trebui
sa fie mai bine subliniate (in casete cu bold si rosu). Termeni cheie, ai
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limbajului de specialitate, folositi in limba romana ar trebui sa fie regasiti
intr-un glosar ... aferent tuturor materialelor emise ... ar trebui sa fie
realizata o armonizare terminologica si care sa fie vizibila pe site.
Consider eficiente publicațiile și materialele electronice.
Apreciez creativitatea celor care redacteaza aceste materiale.
Ar fi mult mai util să și prezentați modele de bună practică.
Ar trebui să ajungă si prin scoli.
Atractive, interesante, utile.
Cred ca totuși formatul digital are o audiență mai mare, este mai ieftin și
prietenos cu mediul.
Informațiile publicate nu m-au ajutat să scriu o propunere de proiect
finanțabilă - feedbackul pe care l-am primit de la evaluatori nu s-a regăsit în
publicațiile și materialele informative realizate de Agenție.
Limbajul.
Mai multe exemple de buna practica.
Manuale/ghiduri personalizate pentru scoli.
Materialele scrise sunt bine gandite, atragatoare si usor de citit inclusiv de
incepatori
Nevoia unor exemple de buna practica.
Nu am mai vazut de mult materiale publicate pe hartie, poate este si un trend
sa fie totul in online. Ar fi bine sa se pastreze un procent si pe hartie pentru ca
online ul nu ajunge peste tot in Romania. Si poate nu ajunge tocmai la
beneficiarii potentiali cei mai dezavantajati.
Pentru cei care se lansează pentru prima oară în astfel de proiecte un buletin
informativ , formulare, instrucțiuni privind contabilitatea.
Principala sursă de informații sunt publicațiile online.

Numărul de respondenți care cunosc materialele tipărite pe hâtrie ale Agenției
Naționale este mai mic decât numărul celor care au consultat materialele în format
electronic. Aprecierile făcute de cei care au consultat materialele tipărite pe hârtie
sunt asemănătoare cu cele referitoare la maerialele în format electronic (4,58 scor
mediu pentru materialele în format electronic și 4,57 scor mediu pentru cele
tipărite pe hârtie).
Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele informative pe hârtie
realizate de Agenţie?
Aspecte vizate
conţinut util
conținut complet
limbaj uşor de înţeles
aspect atrăgător

Foarte bune
59.91% 695
56.65% 652
57.44% 660
59.79% 687

Bune
25.17% 292
27.72% 319
27.07% 311
24.72% 284
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Slabe
0.86% 10
1.48% 17
1.57% 18
1.31% 15

Foarte slabe
0.26%
3
0.35%
4
0.35%
4
0.35%
4

Nu ştiu/Nu
pot aprecia
13.79% 160
13.81% 159
13.58% 156
13.84% 159

Frecvența aprecierilor privind calitatea publicaţiilor şi
materialelor informative pe hârtie realizate de Agenţie?
800
700
600
500
400
300
200
100
0

695

319

292

311

160
10

Foarte bune

284

159
17

3

Conţinut util

687

660

652

18

4

Continut complet
Bune

Slabe

159

156
15

4

Limbaj uşor de înţeles
Foarte slabe

4

Aspect atrăgător

Nu ştiu/Nu pot aprecia

Scorul mediu al aprecierilor celor 1160 respondenți privind calitatea materialelor
tipărite de către ANPCDEFP a crescut în anul 2019 faţă de anul 2018 cu 0,01
puncte doar la criteriul Aspect atrăgător. La celelalte criterii a scăzut cu 0,01 sau
0,02 față de anul 2018:
Aspecte vizate

Scor mediu în anul 2019

Scor mediu în anul 2018

4.60
4.54
4.55
4.59
4.57

4.62
4.55
4.57
4.58
4.58

91,4%

91.6%

Conţinut util
Continut complet
Limbaj uşor de înţeles
Aspect atrăgător

Scor mediu calculat pentru aprecierile respondenților privind
calitatea publicațiilor și materialelor de informare pe hârtie
realizate de Agenție
Scor total 4,57 din maximum 5
4.62
4.59

4.60

4.60

4.58
4.56

4.54

4.55

4.54
4.52
4.50
Continut complet

Limbaj uşor de
înţeles

Aspect atrăgător

Scor mediu
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Conţinut util

Următoarele comentarii se referă la calitatea materialelor de informare ale Agenției
tipărite pe hârtie sau la faptul că respondenții nu cunosc aceste materiale:


























Aspectele cele mai relevante pt realizarea propunerilor de proiecte ar trebui
sa fie mai bine subliniate (in casete cu bold si rosu). Termeni cheie, ai
limbajului de specialitate, folositi in limba romana ar trebui sa fie regasiti
intr-un glosar ... aferent tuturor materialelor emise ... ar trebui sa fie
realizata o armonizare terminologica si care sa fie vizibila pe site.
Apreciez creativitatea celor care redacteaza aceste materiale.
Ar fi mult mai util să și prezentați modele de bună practică.
Ar trebui să ajungă si prin scoli.
Atractive, interesante, utile.
Costa mult si ajung la putine persoane. Daca nu ati facut-o deja, recomand sa
puneti coduri QR pe toate materialele printate.
Cred ca totuși formatul digital are o audiență mai mare, este mai ieftin și
prietenos cu mediul.
Cu toate ca apreciez calitatea acestor materiale, sustin publicarea acestora
numai in format electronic. Stiu ca acest aspect este si obiectivul AN si ma
bucura.
Informațiile publicate nu m-au ajutat să scriu o propunere de proiect
finanțabilă - feedbackul pe care l-am primit de la evaluatori nu s-a regăsit în
publicațiile și materialele informative realizate de Agenție.
Manuale/ghiduri personalizate pentru scoli.
Materialele scrise sunt bine gandite, atragatoare si usor de citit inclusiv de
incepatori.
Nu am acces la materialele printate, nu stiu cum as putea intra in posesia lor.
Nu am avut ocazia in proiectul nostru decat in formate electronice. La
Reuniunea organizata de Agentia nationala din iulie 2018, la care am
participat in calitate de coordonator de proiect, pentru a cunoaste detalieri in
legatura cu derularea activitatilor din proiect si a utilizarii cat mai eficiente a
fondurilor, am primit ceva materiale si in format fizic. Celelalte materiale
utile proiectului de mobilitate le-am primit ulterior prin Internet.Am apreciat
conform intrebarii.
Nu am mai vazut de mult materiale publicate pe hartie, poate este si un trend
sa fie totul in online. Ar fi bine sa se pastreze un procent si pe hartie pentru ca
online ul nu ajunge peste tot in Romania. Si poate nu ajunge tocmai la
beneficiarii potentiali cei mai dezavantajati.
Nu am primit astfel de materiale.
Nu am sansa de a consulta materiale printate legate de Erasmus+
Nu am vazut nicio astfel de publicatie/material informativ pe hartie.
Nu consider utile materialele pe suport de hartie.
Nu cred că mai sunt eficiente materialele pe hârtie...
Nu e cazul sa se mai tipareasca pe hartie, consider ca materialul in format
electronic este suficient.
Nu le-am vazut.
Nu pot aprecia deoarece nu am citit publicații sau materiale pe hârtie
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realizate de Agenție.
Nu prea avem acces la materialele informative tipărite.
Pentru cei care se lansează pentru prima oară în astfel de proiecte un buletin
informativ , formulare, instrucțiuni privind contabilitatea.
Publicaţiile şi materialele informative pe hârtie realizate de Agenţie sunt de
interes pentru proiectele Erasmus +.
Sunt mai putin accesibile.

Aprecierile respondenților care au proiecte aprobate în anul 2019 sau au proiecte în
derulare aprobate în anii anteriori, referitoare la colaborarea cu personalul Agenţiei
care a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului sunt următoarele:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului/proiectelor Erasmus+,
Corpul European de solidaritate și SEE?
Aspecte vizate
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte

Foarte bune
Bune
84.75% 934 9.71% 107
84.75% 934 9.44% 104
81.13% 894 12.70% 140
83.85% 924 10.25% 113

Slabe
1.45% 16
1.72% 19
1.72% 19
1.72% 19

Foarte slabe
0.18%
2
0.18%
2
0.45%
5
0.27%
3

Nu ştiu/Nu
pot aprecia
3.90%
43
3.90%
43
3.99%
44
3.90%
43

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele de implementare a proiectelor Erasmus+, Corpul
European de solidaritate și SEE
1000

934934894924915

800
600
400
107104140113117

200

16 19 19 19 21

2 2 5 3 4

43 43 44 43 45

Slabă

Foarte slabă

Nu ştiu/Nu pot
aprecia

0
Foarte bună

Bună

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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Scorul mediu în anul 2019 este cu 0,1 mai mare decât în anul 2018, după cum se
poate vedea în tabelul următor:
Scor mediu în anul 2019

Scor mediu în anul 2018

4.83
4.83
4.77
4.81
4.80
4.81

4.83
4.83
4.76
4.81
4.79
4.80

96.2%

96%

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu calculat pentru aprecierile respondenților privind
colaborarea cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi
consultanţă în toate etapele de implementare a proiectelor
Erasmus+, Corpul European de solidaritate și SEE?
4.84
4.83
4.82
4.81
4.80
4.79
4.78
4.77
4.76
4.75
4.74

4.83

4.83

Amabilitate

Deschidere

4.81
4.80
4.77

Explicatii clare

Promptitudine în Explicatii corecte
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Media

Se poate observa că în cazul informării și consultanței în vederea depunerii de
candidaturi, cel mai mic punctaj s-a acordat pentru Claritatea explicațiilor și cel
mai mare pentru Amabilitate și Deschiderea.
Frecvența aprecierilor făcute de respondenți pentru proiecte Erasmus+ în derulare
pe parcursul anului 2019, referitoare la colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP
cu care au venit în contact în timpul misiunilor de control/audit este următoarea:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi intrat în
contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului?
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Aspecte vizate
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte

Foarte bune
57.71% 636
57.80% 637
56.62% 624
57.26% 631

Bune
7.71%
7.35%
8.35%
7.89%

85
81
92
87

Slabe
1.00% 11
1.18% 13
1.36% 15
1.27% 14

Nu ştiu/Nu
pot aprecia
33.58% 370
33.58% 370
33.58% 370
33.48% 369

Foarte slabe
0.00%
0
0.09%
1
0.09%
1
0.09%
1

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul cu
care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit
al proiectului/proiectelor Erasmus+, Corpul European de
solidaritate și SEE
700

636 637 624 631

600
500
370 370 370 369

400
300
200

85 81 92 87

100

11 13 15 14

0

1

1

1

0
Foarte bună
Deschidere

Bună
Amabilitate

Slabă

Foarte slabă

Explicatii clare

Nu ştiu/Nu pot
aprecia

Explicatii corecte

Au fost făcute 732 aprecieri. În restul cazurilor nu au fost efectuate misiuni de
control sau audit, sau persoanele respondente nu au intrat în contact cu experții
Agenției Naționale care au efectuat astfel de misiuni.
În anul 2019, scorul mediu acordat de respondenți pentru colaborarea cu
personalul Agenției cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit nu s-a modificat față de anul 2018, așa cum se poate vedea în tabelul
următor:

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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Scor mediu în anul
2019

Scor mediu în
anul 2018

4.82
4.81
4.79
4.80
4.78
4.80

4.82
4.81
4.78
4.80
4.79
4.80

96%

96%

Scor mediu calculat pentru aprecierile respondenților privind
colaborarea cu personalul Agenţiei cu care au intrat în contact în
timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor
Erasmus+, Corpul European de solidaritate și SEE
4.83

4.82

4.82

4.81

4.81

4.8

4.8
4.79

4.79
4.78

4.78
4.77
4.76
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Explicaţii clare

Explicaţii corecte

Amabilitate

Deschidere

Scor mediu în anul 2019

Majoritatea respondenţilor care au avut în derulare în anul 2019 proiecte
Erasmus+, Corpul European de solidaritate (ESC), SEE consideră că aceste
proiecte aduc/au adus o valoarea adaugată considerabilă în dezvoltarea
dimensiunii europene a instituţiilor beneficiare, fapt ce reiese clar din răspunsurile
date la întrebarea:
Care considerați că este valoarea adăugată de proiectele Erasmus+, SEE,
ESC în dezvoltarea dimensiunii europene a instituției beneficiare?







Existenta unui model unic si standardizat de Plan de Interventie Personalizat
(PIP) la nivelul scolii noastre, adaptat nevoilor scolii noastre si legislatiei
noastre in vigoare. Existenta unui numar considerabil de elevi care si-au
imbunatatit competentele digitale, in vederea integrarii socio-profesionale
viitoare. 3.Cresterea gradului participarii personalului scolii la cursuri de
formare internationala; 12 cadre didactice din cadrul CSEI ”Alexandru Rosca”
au participat la cele doua mobilitati internationale.
Aport consistent pentru dezvoltare profesionala. Permite colaborari la nivel
international. Asigura o imbunatatire a modului de gandire, de intelegere si
de raportare la cerintele si asteptarile CE si UE. Permite dezvoltarea si in plan
personal
Comunicarea eficienta intr-o limba de circulatie internationala. Dezvoltarea
competentelor profesionale, digitale si lingvistice.
Creșterea calității educației și formării profesionale pe care o asigură
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tinerilor; creșterea șanselor de integrare pe piața muncii a absolvenților;
internaționalizarea activităților de educație și formare profesională;
dezvoltarea unor parteneriate transnaționale durabile cu instituții din
străinătate capabile să susțină dezvoltarea competențelor profesionale ale
tinerilor la nivelul exigențelor piței europene a muncii.
Deschidere pentru parteneriate cu specialisti din domeniu, schimb de bune
practici cu alte institutii pentru a creste calitatea serviciilor oferite de scoala,
mobilitati ale elevilor pentru a se autoevalua, dobandi competente relevante
pentru piata muncii europeana, participarea la viata democratica, etc.
Deschiderea către viziunea europeană a educației. Oportunități de
perfecționare pentru profesori și pentru elevi.
Dezvoltarea profesională dar și personală a resursei umane; - Integrarea
într-o rețea internațională de școli care facilitează schimbul și transferul de
bune practici educașionale.
Dobandirea de competente care raspund necesitatii pietei muncii si
dezvoltarea aptitudinilor profesionale, lingvistice , digitale si sociale a
absolventilor; consolidarea colaborarii dintre institutie si mediul economic;
deschiderea catre Uniunea Europena; imbunatatirea procesului de formare
profesionala a elevilor; dezvoltare manageriala pe principii europene.
Îmbunatatirea metodelor de predare si invatare; parteneriatele Erasmus au
stat la baza initierii; altor forme de cooperare internationala (programe cu
dubla diploma, proiecte de cercetare comune etc.); cresterea vizibilitatii
universitatii; cresterea calitatii serviciilor de educatie oferite studentilor.
Îmbunatatirea nivelului de competente ale elevilor necesare pe piata muncii;
consolidarea cooperarii intre domeniul educatiei si cel a muncii; cresterea
prestigiului scolii, imaginea scolii fiind promovata atat la nivel national cat si
nivel international; imbunatatirea invatarii limbilor straine si promovarea
diversitatii lingvistice a UE, precum si sensibilizarea cu privire la dimensiune
culturala; imbunatatirea dimensiunii internationale a educatiei si formarii
profesionale prin cooperare cu institutiile partenere;
Imbunătățirea calității predării și consolidarea dimensiunii europene în
educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale
între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce
privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale. Schimbul de
experiență cu profesori din alte țări e neprețuit: căștigi încredere, deschidere,
flexibilitate, spargi bariere culturale.
Incurajeaza o mai buna conexiune cu alte tari si o descoperire mai complexa a
altor sisteme medicale; pe langa asta, influenteaza mult si dezvoltarea pe mai
multe planuri a studentilor acestei universitati, iar asta nu poate aduce decat
avantaje.
Invatare de catre profesori a unor strategii noi de aplicat in spatiul formal si
nonformal; insusirea de instrumente de management inovativ si eficient;
bune practici de implicare a comunitatii in viata scolii - scoala comunitara;
exersare de catre profesori si elevi a unei limbi straine; dezvoltare de catre
profesori si elevi a unor abilitati sociale, personale ( independenta, incredere
in sine, capacitate de a lua deciziii, de a rezolva probleme, de a gestiona
resurse...etc); bune practici privind strategiile de incluziune sociala;
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Îmbunătățirea sistemului prin educație și training va ajuta nu doar elevii în
procesul de învățare ci și modul de lucru zilnic al personalului didactic,
conducând astfel la un sistem mai performant și o dezvoltare profesională
mult mai bună. Reglementările din sistem trebuie să faciliteze aplicarea
managementului calității, să crească motivația elevilor pentru studiu.
Strategiile de îmbunătățire a calității sistemului sunt o necesitate în toată
Europa. Promovăm o cooperare mai bună la nivel European, în rândul
educatorilor din unitatea noastră, factorilor de decizie și decidenților politici
poate, contribuind, astfel, la o mai bună înțelegere a problemelor din
organizația pe care o reprezentăm și la rezolvarea în bună parte a acestora.
Acest program va permite școlii noastre să îmbunătățească competențele
elevilor prin corelarea cunoștințelor de bază dobândite de aceștia cu alte
competențe specifice dobândite prin activități diverse, nonformale, propuse.
Modernizarea stilului de munca in interiorul ONG ului; diversificarea
activiatilor asociatiei si dezvoltarea posibilitatilor de adresare catre grupuri
tinta cat mai diverse din societate; contactul cu institutii similare din Europa
si permanentul schimb de materiale si idei inovatoare.
- parteneriatele formate in urma proiectelor
Parteneriatele internationale. Deschidere spre lucru pe proiecte. Deschidere
către formare internaționala și schimb de experienta.
Proiectele Erasmus + ne permit să abordăm în mod direct valorile europene
în scoală, respectiv putem exersa activ diversitatea in educație întrucât permit
profesorilor să înțeleagă mai bine și să netezească schimbările sociale și
economice prin care trec elevii școlii și să găsească soluții prin schimbul de
bune practici de care vor beneficia prin discuțiile și atelierele de lucru cu
colegii din alte țări europene. Deoarece proiectele Erasmus+ permit
cooperarea într-un anumit domeniu la nivel european pe o anumită tematică,
acestea duc la creșterea calității actului didactic furnizat de școala noastră,
adaptarea mai bună a școlii
la o societate aflată într-o continuă
transformare, printr-o abordare interculturală deschisă și inovativă,
orientată către participarea activă a elevilor la propria lor învățare.
Activitățile derulate prin astfel de proiecte în școală reprezintă demersuri
care vizează, pe de o parte, construirea unei culturi organizaționale puternice
și, pe de altă parte, accentuarea unor valori europene care favorizează
schimbarea: democrația, deschiderea spre comunitate, transparența,
comunicarea, sensibilitatea și empatia, atitudinea pozitivă față de “celălalt”,
promovarea învățării permanente la toate palierele organizației. Proiectele
Erasmus+ ne ajută să punem în practică filozofia și valorile tradiționale
europene: solidaritate, cooperare, într-ajutorare, înțelegere și toleranță,
umanism, egalitate, democrație, cinste, moralitate, respectarea drepturilor
omului.
Proiectele Erasmus+ aduc plus valoare instituției și mai ales recunoaștere și
vizibilitate la nivel european. De asemenea contribuie la dezvoltarea și
aplicarea practicilor europene în domeniul educației.
Relatii cu parteneri noi si posibilitatea de a aplica incontinuare in acest
program sau in alte programe. Relatii culturale, relatii interumane, relatii
educationale etc.
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Schimbul de experienta la nivel european conduce la dezvoltarea personala a
formabililor (elevi/profesori) si le deschide noi orizonturi. Conduce
deasemenea la imbunătățirea calității învățământului, formarea și
dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile europene prin încurajarea
toleranței și a dialogului intercultural.
Valoarea adaugata de proiectele Erasmus este formarea profesionala , avand
ca obiectiv efectuarea unor stagii de practica într-un mediu real, în care
beneficiarii procesului de învatamânt sa dobândeasca cunostinte, competente
si aptitudini care sa le permita sa fie cât mai buni pe piata muncii
1. Cresterea calitatii formarii profesionale a elevilor prin organizarea de
stagii de practica in colaborare cu companii de profil din Grecia si aplicarea
cunostintelor dobandite in vederea unei mai bune integrari socioprofesionale; Promovarea unei politici educationale care sa asigure egalitatea
de sanse pentru toti, nediscriminarea, educatia multiculturala in limbi straine
in vederea cresterii calitatii educatiei; Imbunatatirea calitatii invatamantului
prin aplicarea unor exemple de bune practici si prin modernizarea bazei
materiale si logistice dupa modelul aplicat in tarile partenere.
1. Dezvoltarea aptitudinilor lucrului in echipe transnationale si
interdisciplinare. Dezvoltarea unor rezultate intelectuale cu relevanta pe plan
european. Promovarea institutiilor din consortiul proiectului la nivel
european si legarea de noi contacte. Intarirea cunostintelor in domeniul
managementului proiectelor europene pentru institutiile participante in
proiect
Formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe
cultura națională și universală și pe stimularea dialogului intercultura.
Educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului;
Cunoasterea mediului de educatie la nivelul tarilor implicate. Cunoasterea
mai multor sisteme de educatie din Europa. Adoptatre si adaptarea unora din
solutiiile educationale , metode , etc regasite in celelalte state.
A crescut numarul de parteneri europeni; a crescut interesul elevilor si
profesorilor pentru formare europeana; rezultatele proiectelor au dus la
imbunatatirea procesului de invatamant la standarde europene.
Prin legaturile create cu profesorii din alte tari europene participante la
curs,profesorii nostri vor dezvolta si vor implementa si initia parteneriate si
proiecte cu parteneri internationali(de tip eTwinning); vor da posibilitatea de
a folosi spatiul virtual si pentru diseminarea exemplelor de bune practici pana
la nivel international; vor avea capacitatea de a descoperi principii
pedagogice pentru dezvoltarea creativitatii in grupele de prescolari,principii
ce vor sta la baza proiectarii didactice.
Abilitatea de a primi personal calificat dintr-o sursa externa pentru o
perioada determinata legata de dezvoltarea proiectului.
Acces la diverse sisteme de educație, îmbunătățirea competentelor de
comunicare in limba engleză, dezvoltare profesională, aport cultural.
Aceste proiecte aduc un plus de valoare instituției și vizibilitate la nivel
european. De asemenea contribuie la dezvoltarea și implementarea practicilor
europene în domeniul educației.
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Aceste proiecte aduc un plus valoare pentru institutiile beneficiare.
Aceste proiecte au ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii
europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării
transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației
în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale.
Activitatile pe care le desfasuram si sunt parte finantate din Programul
Erasmus+ contirbuie la educatia tinerilor din comunitatea noastra in ceea ce
priveste educatia pentru diversitate.
Acumularea de noi cunostinte si experiente ce motiveaza elevii si profesorii.
Adaptarea invatamantului romanesc la cele mai bune practici europene.
Adauga un plus de valoare atat in activitatea profesorilor cat si a elevilor prin
exemplele de buna practica si prin atelierele/ activitatile la care participa in
cadrul mobilitatilor.
Aduce impreuna parteneri din diverse tari europene; partenerii au prilejul sa
cunoasca situatia in domeniu in tarile partenere; prin eforturi comune se pot
rezolva probleme comune care preocupa organizatiile din tarile partenere.
Aduce oameni europeni cu viziuni de viață și situații diferite, împreună cu
oameni din mediul local - într-un cadru de învățare.
Aduce valoare scolii prin ore mai atractive si prin cooperarea dintre scoli din
diferite tari.
Ajuta la creșterea și dezvoltarea personală și interpersonală și, extinderea
viziunii, dorința si curaj de a face mai mult și mai bine “acasă”.
Alinierea la prevederile Comunicatului de la Bruges.
Alinierea scolii romanesti la standardele internationale
Am devenit un partener de incredere pentru unitati de profil din Europa,
capabili sa pregatim asistenti medicali la un nivel ridicat.
Am întărit cooperarea cu partenerii din cadrul proiectului. Am cunoscut noi
posibili parteneri. Proiectele derulate de organizatia noastra sau la care am
participat, au insemnat promovarea dialogului intercultural, consolidarea
dimeniunii internaționale a activităților de educație și formare, promovarea
incluziunii sociale, recunoașterea rezultatelor învățării obținute în contexte
diferite.
Am reușit crearea unei rețele de networking care funcționează perfect in acest
moment in formula găsită.
Ancorare in realitatile pietei muncii europene, raportarea la noi tehnologii,
atingerea rezultatelor invatarii conform SPP, dezvoltare competente
antreprenoriale, lingvistice, competente cheie.
Antrenarea elevilor noștri la activități de anvergură internațională prin
participarea la proiectele Erasmus+ a dus la înțelegerea existenței și
valorizarea multiculturalismului, oferindu-le șanse de afirmare la nivel
european. Încurajarea învățării limbilor moderne și a cooperării
transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a
schimbului de bune practici în ceea ce privește metodele pedagogice și
tehnicile informaționale, precum și promovarea toleranței, a nondiscriminării, a cetățeniei europene, formarea și dezvoltarea unui spirit de
respect față de valorile europene prin încurajarea a dialogului intercultural
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au devenit, datorită implicării elevilor noștri în activitățile proiectelor
europene, valori ale instituției de învățământ Creșterea prestigiului școlii a
venit ca o consecință, imaginea acesteia fiind promovată atât la nivel
național, cât și internațional, îmbunătățindu-se astfel, pe de-o parte, relațiile
cu organismele instituționale și cu autoritățile publice locale, pe de alta parte,
atrăgând atenția comunității locale asupra unor rezultate meritorii obținute
de elevii noștri
Ar fi minunat daca ati putea formula intrebarile intr-un limbaj mai accesibil
si specific. Sau macar definiti-va termenii, cum ar fi ce intelegeti prin
"dimensiunea europeana". Nu stiu in ce masura pot judeca eu beneficiile
acestor programe asupra universitatii mele, ci mai degraba asupra mea.
Are o contribuție majoră în realizarea de contacte și schimb de experiență cu
instituții din țările partenere, precum și facilitarea promovării instituției la
nivel european.
Aspecte de dezvoltare de competente de o maniera non-traditionala.
Atât elevi, cât și profesori și părinți au aflat lucruri nou despre cultura altor
tari, ne am dezvoltat profesional ca profesori, ne am îmbunătățit cunoștințele
de limba straina.
Atractivitate mai mare pentru viitori elevi.
Avem mai multa deschidere catre parteneriate cu ONG-uri din alte state
europene si membrii si voluntarii nostri au "prins curaj" in dezvoltarea de noi
proiecte si in punerea in practica au unor idei indraznete pentru schimbarea
mentalitatilor din comunitatile rurale.
Beneficiul este complex: îmbunatatirea valorii sistemului de educatie in
domeniul medical, modernizarea sistemului de formare si educare, colaborare
interdisciplinara, multiculturala , cu efect asupra relatiilor sociale la nivel
european.
Bune practici în ceea ce priveşte educaţia incluziva.
Ca urmare a participarii la programul de formare european, ar creste
interesul elevilor si parintilor pentru urmarea studiilor liceale la colegiul
nostru. Proiectul a fost propus de 3 ori intre anii 2016-2018. Consider benefica
exigenta Agentiei pentru a se stabili criterii cat mai bune de implementare.
Ca urmare a schimbului de bune practici realizat între partenerii de proiect
profesorii utilizează metode inovative de predare, noi strategii, crește
calitatea predării, la fel și vizibilitatea și prestigiul instituției în comunitate.
Cadre didactice mai bine pregătite în concordanță cu mijloace/metode
utilizate în țările UE, o vizibilitate superioară a instituției în comunitate.
Cadrele didactice participante la activitățile de învățare din școlile europene
partenere au adus în școala noastră noi metode de predare, și-au dezvoltat
competențe de comunicare înalte pe care le utilizarea în interacțiunea cu
elevii. Elevii sunt mai deschiși, mai încrezători, mai toleranți, mai
independenți și mai curajoși în exprimarea punctelor de vedere după ce au
participat la un schimb de experiență cu alții elevi din școlile europene
partenere.
Cadrele didactice/didactice auxiliare s-au familiarizat cu sistemele de
învățământ din alte țări europene (de unde proveneau colegii de la cursuri),
iar școala a devenit cunoscută, prin personalul ei, altor școli similare din
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europa, școli cu care intenționăm să dezvoltăm și alte proiecte europene.
Capacitatea de a construi noi parteneriate
Capacitatea școlii de a școlarizării cu succes copiii proveniți din familii
migrare. Utilizare materiale didactice online in lecție
Câștigurile aduse școlii prin implementarea proiectelor Erasmus+ - mobilități
pentru profesori, sunt evidentiate de cresterea calitatii procesului de
invatamant prin corelarea sistemului de educatie cu obiectivele si evolutiile
europene, schimbul de bune practici precum si dezvoltarea cooperarii
internaționale cu unitatile de invatamant din Uniunea Europeana.
Cea mai importanta este ca am inceput cu un profesor responsabil de proiecte
si care aplica pentru finantare, iar acum avem o mica retea la nivelul scolii de
profesori care se informeaza, aplica, ajuta la scrierea proiectelor europene.
Cea mai importantă valoare adăugată o reprezintă îmbogățirea și învățarea
la toate nivelurile (personal, profesional și cultural), crescând vizibilitatea
instituției beneficiare și a gradului de sociabilitate al comunității sale.
Colaborarea cu institutii europene, internaționalizarea activității, elaborarea
de metodologii comune.
Colaborarea cu instituții partenere din Europa. Cunoașterea sistemelor de
invățământ europeene si diseminare de bune practici. Dezvoltarea
competențelor linvgistice, IT și de cetățenie europeană etc. Dezvoltarea unor
relații de prietenie cu școlile partenere. Promovarea patrimoniului național.
Deschiderea orizonturilor participanților la proiecte.
Colaborarea cu participati din alte tari europene, îmbunătățirea
competentelor de limba engleza, oferirea de exemple de bune practici,
îmbunătățirea competentelor manageriale.
Colaborarea cu un numar mare de scoli din Uniunea Europeana, schimbul de
bune practici, imbunatatirea competentelor lingvistice, TIC si a cetateniei
active, includerea in activitatile proiectelelor a unui numar mare de elevi din
scoala care fac parte din familii dezavantajate, imbunatatirea parteneriatului
extern si a prestigiului scolii pe plan national si european.
Colaborarea în cadrul proiectelor Erasmus+ oferă șansa elevilor și
profesorilor instituției noastre să facă parte dintr-o mare familie europeană,
în care sunt promovate valori europene solide și dezirabile precum
demnitatea umană, egalitatea, libertatea, democrația, drepturile omului sau
statul de drept. Prin activități comune realizate la nivelul proiectelor
Erasmus+ se sprijină inițiativele comune, schimburile de experiență la nivel
european și învățarea colaborativă care aduce un plus valoare și consfințește
apartenența la o Europă a tuturor.
Combaterea intolerantei si discriminarii.
Compatibilizarea activității instructiv-educative din școală cu sistemele
europene de educație. Valorizarea şi integrarea tuturor copiilor inclusiv a
celor care au nevoie de servicii şi sprijin special prin abordarea unui demers
didactic centrat pe elev, adaptat la necesităţile acestuia.
Competente dobandite de elevi, cresterea stimei de sine, imbunatatirea
imaginii scolii.
Competentele dobandite in cadrul proiectului sunt multiplicate in cadrul
institutiei beneficiare, crescand astfel valoarea acesteia.
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Competentele dobandite in cadrul proiectului sunt multiplicate in cadrul
institutiei beneficiare, crescand astfel valoarea acesteia.
Competentele dobandite la cursurile de formare la care s-a participat prin
programul Erasmus+ vor putea fi utilizate la nivel local pentru sprijinirea
colegilor interesati atat din scoala cat si din alte scoli în a pune în practică
aceste strategii prin schimb de bune practici, contribuind astfel nemijlocit și
la creșterea dimensiunii europene a scolilor.
Competentele profesionale dezvoltare in context european.
Competitivitate.
Comunicare eficienta intre beneficiarii proiectului.
Comunicare, Dezvoltare Abilitati, Deschidere Europeana.
Comunicarea cu instituții similare din alte țări, îmbunătățirea calității
serviciilor
Comunicarea in limba Engleza si interculturalitatea
Conexiuni,schimb de experiență , rezultate excepționale
Consider ca aceste proiecte imbunatatesc ablitatile cadrelor didactice in
privinta utilizarii limbii engleze, a utilizarii TIC, imbunatatesc metodele de
predare si evaluare prin schimbul de bune practici intre scoli. De asemenea,
beneficiul asupra elevilor este enorm prin compararea sistemelor de educatie,
prin utilizarea limbii engleze in context real, prin dezvoltarea abilitatilor de
relationare, comunicare, debate, etc.
Consider ca elevii, profesorii si intreaga comunitate beneficiaza de cresterea
vizibilitatii europene, formare de calitate, schimb de experienta.
Consider ca instituția beneficiază de vizibilitate pe plan internațional, iar
beneficiarii au ocazia sa experimenteze un alt sistem de învățământ și de
valori, ceea ce ajuta enorm la dezvoltarea personala.
Consider ca prin intermediul proiectului Erasmus + desfasurat in scoala
noastra s-au imbunatatit simtitor abilitatile cadrelor didactice de a aborda
educatia din perspectiva integrata, dascalii sunt mult mai interesat sa
abordeze continuturile invatarii intr-un mod mai creativ , mai aproape de
elev , tin cont mai mult de parerea lor ii implica mai mult activitati
croscurriculare. Proiectul a incurajat dascalii sa inceapa sa comunice in limbi
de circulatie internationala, sa realizeze legaturi cu dascali din spatiul
european , sa isi dezvolte abilitatile de a aface fata provocarilor care intervin
atunci cand efectuezi un satgiu intr-o alta tara .
Consider ca prin proiectele Erasmus+ am dezvoltat parteneriate puternice si
organizatia pe care o reprezint a devenit mai vizibila.
Consider ca schimburile de experienta facute intre profesorii scolii noastre si
ceilalti profesori participanti din alte tari europene au dat valoare in
dezvoltarea dimensiunii europene a scolii.
Consider ca, pe langa cresterea echipelor noastre, avem posibilitatea sa facem
schimb de bune practici, sa lucram impreuna la interventii locale care pot fi
multiplicate la nivel international, sa facem schimb de metode de lucru.
Consider că prin intermediul proiectelor Erasmus+ se creează o relație de
cooperare, colaborare între instituțiile beneficiare în vederea îmbunătățirii
calității serviciilor de educație și formare, precum și a predării și învățării
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limbilor străine.
Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor de educatie si formare.
Consolidarea parteneriatelor internationale si promovarea institutiei la nivel
european. Dezvoltarea de noi activitati pentru beneficiari.
Consolidarea relatiilor cu organizatii si institutii internationale, prin care
putem imbunatati activitatile desfasurate de organizatiile implicate in
vederea oferirea serviciilor de inalta calitate pentru tineri.
Constientizarea diversitatii culturale/pedagogice europene, schimbul de
experienta direct cu efecte rapide de ameliorare asupra cadrelor didactice,
institutiei, comunitatii.
Constientizarea sentimentului de identitate europeană.
Constituie oportunități excelente pentru dezvoltarea personală și profesională
a tuturor celor implicați.
Contactul cu alte sisteme de educație, metodele interactive de lucru, pot
transforma școala într-una atractivă pentru elevi.
Contribuie la formarea profesională a cadrelor didactice, asigura contactul cu
sisteme educationale si profesori din alte tari membre UE, creeaza retele
internaționale.
Contribuie la o mai buna cunoastere a dimensiunii europene la nivel
institutional
Contribuie semnificativ la dezvoltarea unor competente, care deseori nu sunt
promovate in scoala, cum ar fi competenta interculturala, manageriala,
sociala etc.
Contributie semnificativa in internationalizarea universitatii, cresterea
vizibilitatii europene a universitatii.
Contribuție la îmbogățirea instrumentală inovativă și viabilă necesară pentru
realizarea unui program educațional inovator, de învățare autentică
generatoare de competențe, focalizat pe valorificarea și valorizarea
potențialului de care elevii dispun.
Cooperare intre institutii similare in spatiu european. Promovarea dialogului
intercultural. Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine.
Cooperare intre instituțiile participante la programele Erasmus +,
îmbunătățirea imaginii instituțiilor participante la programele Erasmus,
facilitarea dialogului intercultural.
Cooperarea intre institutiile din tarile participante la programul Erasmus+,
in sensul promovarii dialogului intercultural
Cooperarea transnațională între școli; promovarea multiculturalismului;
încurajarea învățării limbilor străine; promovarea inovațiilor în ceea ce
privește metodele pedagogice și didactice (e-Twinning), dar și tehnicile
informaționale
Cooperarea, mobilitatea, inovatia, impartasirea rezultatelor si recunoasterea
Corelarea pregatirii profesionala a absolventilor cu cerintele pieței muncii.
Crearea de legături între educația formală, învațarea nonformală și
informală, formarea profesională, conectarea
cu piața muncii prin
dezvoltarea de competențe și calificări.
crearea de parteneriate cu instituții din alte sisteme de învățământ
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Crearea de resurse curriculare conectate la piata muncii si dezvoltarile din
industrie. Dezvoltarea de competente la nivel european solicitate de piata
muncii. Schimb de bune practici educationale atat intre scoli cat si intre scoli
si alte tipuri de institutii (universitati, centre de cercetare, asociatii
profesionale, centre de formare VET, etc). Crearea de contexte de invatare
adaptate nevoilor elevilor
Creaza o deschidere spre alte sisteme de educatie si alte culturi. Creste
interesul elevilor pentru anumite materii-limba engleza, stiinte, TIC, etc.
Aduce idee noi, moderne, legate de metode de invatare-predare. Dezvolta
competente practice, de munca in echipa atat in randul elevilor cat si
profesorilor prticipanti.
Cred ca ofera o oprtunitate imensa in a crea legaturi intre organizatii din
diverse tari din Europa. stfel informatia circula mai repede, metodele noi de
ed nonformala se raspandesc rapid, si bunele practici sunt usor impartasite
intre organizatii. Fara proiectele Erasmus+toata aceasta efervescenta in
mediul de educatie non-formala ar fi foarte limitate, si oportunitatile pentru
tineri ar fi reduse spre non-existente.
Cred ca valoarea adaugata de proiectele Erasmus + consta in oportunitatile
pe care le primesc elevii si cadrele didactice care sunt implicate in aceste
proiecte.
Cresterea atractivitatii scolii. Cresterea numarului de elevi inscrisi.
Dezvoltarea abilitatilor cadrelor didactice in lucrul cu elevii cu cerinte
educative speciale la standarde europene. Obtinerea unor certificate europene
de participare la activitati de formare, precum si documente Europass.
Dezvoltarea autonomiei elevilor participanti la activitatile transnationale de
formare. Schimbul de bune practici europene transpus in inlcuderea bunelor
practici europene in activitatile curente ale scolii.
Cresterea capacitatii organizatiei, imbunatatirea cunostintelor, mai multa
vizibilitate. O oferta educationala noua, in domenii inovative si pentru care nu
exista cursuri in acest moment.
Cresterea competentelor interculturale si lingvistice ale elevilor si cadrelor
didactice.
Cresterea imaginii publice, promovarea ofertei educaționale mai eficienta,
atragere de elevi ,scoala fiind in zona cu numar dramatic in descrestere a
populatiei scolare.
Cresterea interesului pentru comunicarea in limba engleza. Introducerea TIC
in activitatile de predare, evaluare. Utilizarea in mai mare masura a
Resurselor online in procesul de invatare. Abilitati de utilizare TIC si a limbii
engleze a cadrelor didactice prin participarea la schimburi de bune practici
intre scolile partenere. O mai buna cunoastere interculturala intre partenerii
proiectului. Acceptarea si a altor modalitati de evaluare a elevilor in afara
celei clasice.
Cresterea interesului pentru internationalizarea institutiei pentru echipa
manageriala, depasirea barierelor culturale pentru profesori si elevi si
continuarea parteneriatelor cu scoli europene prin provocarea scrierii de
proiecte de alt tip. De asemenea, cresterea numarului absolventilor interesati
de schimburi de experienta Erasmus +.
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Cresterea numarului de elevi dornici de o experienta profesionala europeana.
Cresterea numarului de elevi inscrisi, scaderea abandonului scolar, profesori
mai bine pregatiti.
Cresterea oportunitatilor de dezvoltare profesionala a personalului din
unitate( competențe cheie) dar și flexibilitatea cadrelor didactice spre
diversificarea
activităților
pentru
sporirea
motivației
și
cresterea gradului de satisfacție profesională în activitatea instructiveducativă. Implementarea celor mai bune practici și metode pedagogice
inovatoare ce pot crea un mediu de învățare modern, interactiv pentru
cresterea calitații activitatii educative, asigurand implicit cresterea
prestigiului unitatii prin noile abordări educaționale. Consolidarea
dimensiunii europene prin participarea personalului didactic la activități
interculturale (parteneriate, forumuri de dezbateri profesionale, simpozioane,
platforme online și ateliere de lucru, mese rotunde, seminarii, cercuri
pedagogice, în vederea dezvoltării motivației de a accesa și a participa în
proiecte europene). Diseminarea și valorizarea rezultatelor din activitățile de
cooperare europeană cu scopul creșterii efectului multiplicator și a valorii
adăugate la nivel instituțional.
Cresterea procesului de internatonalizare al organizatiei. Dezvoltarea
personala si profesionala
Cresterea vizibilitatii scolii in randul elevilor, cadrelor didactice, institutii etc.
Cresterea vizilibilitatii institutiei.
Creșterea atractivității învățământului tehnologic, în rândul tinerilor aflați în
situația de a-și alege o școală în care să studieze și creșterea interesului pentru
propria formare profesională, a elevilor din VET.
Creșterea incluziunii sociale.
Creșterea prestigiul îi instituției, îmbunătățirea strategiilor didactice,
competențele lingvistice, creșterea nivelului de cooperare cu alte instituții
similare din spațiul european.
Creșterea șanselor de integrare profesională prin dobândirea de experiență
practică în cadrul unor firme de profil, în context internațional.
Cu ajutorul proiectelor Erasmus+, institutiile beneficiare se pot dezvolta.
Cunoastere reciproca, sporirea increderii intre parteneri, sporirea increderii
in proprile forte si competente.
Cunoasterea a unor alte sisteme de invatamant, a altor culturi si civilizatii,
crearea unor legaturi intre elevi, profesori, comunitati, folosirea limbii
engleze si a mijloacelor informatice, cresterea prestigiului unitatii de
invatamant in comunitate.
Cunoasterea altor culturi, altor oameni din alte tari, altor limbi- ameliorarea
coeziunii intre tineri.
Cunoasterea gandirii si culturii cetatenilor Uniunii Europene si integrarea
noastra ca cetateni in U.E.
Cunoasterea intre diferite natiuni, din punct de vedere cultural, istoric si al
civilizatiei; constructia solidaritatii europene mai ales la nivelul tinerilor;
contactul direct cu sistemele de invatamant din tarile europene; evaluarea
sistemului de invatamant din tarile europene; imbunatatirea sistemului de
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valori ale invatamantului si ale societatii, in general; evaluarea corecta a ceea
ce suntem si ce putem sa fim.
Cunoasterea sistemului sanitar, cunoasterea drepturilor pacientilor,
implicarea comunitatii locale in finantarea sistemului sanitar de stat.
Cunoaștere, creativitate, oportunități.
Cunostinte si competente noi insusite prin participarea la cursuri, prin schimb
de practici educationale europene; posibilitati extinse de adaptare curriculara
la nevoile elevilor scolii.
Datorita acestui program, capacitatea organizatiei a crescut: numarul de
proiecte, capacitatea de gestionare a lor, parteneriatele cu organizatii din
Europa, care au adus idei noi de proiecte si noi colaborari.
Datorita proiectelor Erasmus+, institutiile beneficiare au putut coopera cu
institutii din alte tari participante, aceste schimburi de experienta ajutand la
imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie.
Datorita proiectelor europene derulate si cursurilor de formare la care au
participat, profesorii scolii au dobandit experienta de lucru in echipa si
competente de management care permit si asigura desfasurarea conforma a
acestora, pentru atingerea obiectivelor stabilite.
Datorită faptului că instituția noastră găzduiește 3 voluntari ESC pentru
prima dată, am adus valoare europeană în comunitatea noastră locală.
Derularea proiectelor ERASMUS+ a contribuit la promovarea liceului în
comunitatea educațională și la consolidarea culturii organizaționale și a
dimensiunii europene a liceului prin integrarea rezultatelor tangibile și
intangibile în activitățile și politicile sale. Multe dintre aspectele învățate în
cadrul celor mobilităților transnaționale ale elevilor și profesorilor au fost
integrate în activitățile curente ale școlii contribuind la îmbunătățirii calității
serviciilor educaționale oferite de liceu.
Deschide institutia spre noi activitati si proiecte cu parteneri europeni, spre
schimburi de buna practica, invatare, asigurand dezvoltarea sa intr-un mediu
dinamic si adaptat la noile cerinte mondiale.
Deschide mintea și orizonturile tinerilor.
Deschide pentru scoala din mediul rural o usa către o alta lume
Deschidere catre alte sisteme de invatamant, cultura, educatie si civilizatie.
Comunicare intr-o limba de circulatie internationala si schimb de experienta.
Cunoastere in toate formele ei. Aplicabilitate competentelor dobandite la orele
de curs/ la clasa. Pastrarea relatiilor de comunicare cu furnizorii de formare
si dupa cursuri. Recunoastere intr-un sistem civilizat.
Deschidere catre nou, toleranta, intelegerea beneficiilor europene, mai ales
intr-o comunitate care fara proiecte E+ nu ar avea o prea mare diversitate
culturala.
Deschidere față de situația minorităților naționale și etnice din partea
elevilor.
Deschidere spre Europa și spre lume, îmbunătățirea competențelor de limba
engleză.
Deschidere spre noi metode de lucru cu elevii, cetățenie democratică,
dezvoltare instituțională pentru accesarea resurselor educaționale europene,
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dezvoltare personală atât a elevilor cât și a profesorilor, creșterea prestigiului
instituției.
Deschidere spre organizații și instituții din alte țări europene, depășirea
barierelor în ceea ce privește comunicarea elevilor cu alți copii din țările
europene.
Deschidere spre schimbarea atitudinii fata de multe aspecte ave vietii
cotidiene.
Deschiderea catre lumea inconjuratoare, invatarea de limbi straine,
dezvoltare personala.
Deschiderea către cultura europeană comună, noutăți în privința noilor
tehnologii, cunoașterea dificultăților cu care se confruntă colegi din alte țări
și găsirea de soluții ale propriilor probleme.
Deschiderea de noi orizonturi pentru elevii școlii prin implicarea în proiecte și
pentru profesori prin participarea la cât mai multe activități.
Deschiderea pe care o ofera participantilor, schimbarea mentalitatii si viziunii
asupra educatiei.
Deschiderea scolii catre comunitatea locala, nationala si internationala.
Conexiune solida parinti-profesori-elevi.
Deschiderea, mai buna intelegere a culturilor diferite cu care intram in
contact, dezvoltarea abilitatilor de colaborare.
Desfasurarea proiectelor Erasmus+ in institutia din care fac parte au
contribuit semnificativ la constructia solida a componentei de
internationalizare, asigurand in acelasi timp caracterul de vizibilitate a
activitatilor din institutie.
Dezvolta colaborarea dintre institutii,profesori si elevi din tarile participante
in proiect,imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine,consolidarea
dimensiunii internationale a activitatilor de educatie si formare.
Dezvolta competente de lucru in echipa cadrelor didactice, ofera oportunitati
de formare in urma schimburilor de experienta, implica elevii in activitatile
transnationale.
Dezvoltare de partneriate si retele, implementarea valorilor promovate de
UE, instrumente de lucru perfomante de nivel european.
Dezvoltare profesionala si individuala, schimbarea in bine a vietii elevilor
participanti
Dezvoltarea
calitatii serviciilor de educatie si formare precum si
imbunatatirea comunicarii intr-o limba de circulatie internationala.
Dezvoltarea competentelor de comunicare intr-o limba straina, utilizare IT,
formarea cadrelor didactice.
Dezvoltarea competentelor necesare in formarea unui tânăr. Competente
digitale,de comunicare in limba straina, lucru in echipa, gasirea de solutii,
gandire critica, creativitate etc. Din pacate invatarea scolara,
institutionalizata nu insista pe aceste aspecte.
Dezvoltarea competentelor tehnice ale elevilor la nivel european, cresterea
interesului profesorilor si elevilor pentru perfectionare, dezvoltarea de noi
metode de predare l profesori, cresterea prestigiului scolii pe plan regional.
Dezvoltarea competențelor lingvistice, sociale și deschiderea către o piață a
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muncii europeană.
Dezvoltarea competențelor Tic, lingvistice. Imbunatatirea colaborarii
grădinița-parinti-comunitate,imbunatatirea serviciilor de educație si
formare, modernizarea sistemelor de educație si formare, imbunatatirea
cooperarii dintre cadreledin unitate si din unitățile partenere.
Dezvoltarea de abilități practice și aptitudini profesionale profesorilor
necesare schimbării politicilor din școală în vederea creșterii motivației
elevilor, prin introducerea de noi metode și strategii în procesul de predareînvățare-evaluare; dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză
și nu numai; schimb de bune practici.
Dezvoltarea de parteneriate între școli, perfecționarea personalului din
învățământ în instituții similare din alte tari europene, schimbul de
experienta, ...
Dezvoltarea dimensiunii europene a instituției de învățământ. Schimbul de
bune practici conduce la îmbunătățirea serviciilor educaționale oferite. Oferă
premise ale unor colaborări profesionale viitoare;
Dezvoltarea organizatie, parteneriate cu institutii care pot imbunatati
calitatea serviciilor in ceea ce priveste educatia formala si non-formala,
deschiderea catre un segment vulnerabil, la ora actuala, - tineretul.
Dezvoltarea personala atat a oamenilor care au participat la proiect cat si a
comunitatii locale.
Dezvoltarea profesionala pentru profesori ,schimb de bune practici ,schim de
experienta,elevi motivati dornici sa cunoasca culturi noi
Dezvoltarea resurselor educationale ce pot fi utilizate in furnizarea de servicii
de educatie si training.
Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor sociale,interculturale,digitale și
de comunicare într-o limbă străină necesare elevilor pentru a găsi soluții la
provocările viitorului și a deveni adulți responsabili și independenți în lumea
modernă a muncii.
Dimensiunea europeana a orizontului educational in clasa, in scoala in
localitatea mica in care ne aflam.
Dimensiunea europeană s-a dezvoltat considerabil prin parteneriatele
strategice încheiate în ultimii patru ani de liceul nostru. Beneficiul înregistrat
de toți semnatarii parteneriatului s-a cuantificat în numeroase mobilitati,
rezultate intelectuale remarcabile, intensificarea relațiilor internaționale
dintre elevii si profesorii din școlile europene partenere si nu in ultimul rand
prin îmbunătățirea competenței lingvistice.
Dimensiunea internationala asigura nu doar cresterea calitatii in educatie si
formare, creste colaborarea inter-organizationala in spatiul european si
faciliteaza schimbul de bune practici, de tehnici, metode si strategii intre
parteneri.
Dimensiunea internationala si cooperarea cu alte universitati reprezinta
aspecte extrem de semnificative intr-o institutie de invatamant superior, iar
programul Erasmus+ are un rol deosebit in strategia noastra de
internationalizare, contribuind la imbunatatirea vizibilitatii si atractivitatii
institutiei atat pe plan intern, cat si pe plan extern.
Diminuarea abandonului scolar, integrarea elevilor din medii sociale
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dezavantajate.
Din perspectiva internaționalizării educației, activitatea școlii noastre a
devenit mult mai vizibilă, - experiențele de învățare și bunele practici pe tema
proiectului au fost multiplicate și împărtășite partenerilor de proiect.
Mobilitățile transnaționale au facilitat accesul la spații, contexte și experiențe
noi de învățare pentru elevii din medii defavorizate și cu posibilități mai
reduse, astfel încât să se poată raporta la alte sisteme de educație și la noi
valori istorice și culturale.
Diversificarea relatiilor cu universitatii partenere.
Diversitate, experiența, cumul de informații noi
Diversitate, toleranta, respect, multilingvism, implicare, cetatenie activa.
Dobândirea unor cunoștințe despre sistemele și standardele educaționale
europene, raportarea unității noastre de învățământ la aceste standarde,
implementarea unor metode și strategii manageriale europene în instituție,
adaptate atât la realitatile sistemului de învățămânat românesc cât și la
specificul unității de învățământ.
E un program care are un rol primordial in dezvoltarea societatii civile in
general.
Educația pentru valorile europene și contactul nemijlocit cu alte instituții
beneficiare ale programelor Erasmus+
Educație de calitate pentru elevii școlii, înțelegerea elevilor cu cerințe
educaționale speciale, îmbunătățirea metodelor de lucru cu elevii cu cerințe
educaționale speciale, prevenirea abandonului școlar.
Elevii au putut avea acces la alte sisteme școlare, și-au putut face prieteni din
alte țări, au descoperit noi culturi și alți oameni. Lucrurile acestea nu ar fi
putut să le dobândească fara participarea la proiecte Erasmus. Profesorii au
putut să împrumute metodele partenerilor externi. Aceste metode s-au dovedit
a fi aplicabile și la noi in tara.
Elevii conștientizează că sunt cetățeni europeni cu drepturi depline.
Elevii devin mai increzatori in propriile forte, sunt mai creativi .
Elevii si profesorii din scoala noastra sunt mai constienti ca fac parte dintr o
retea internationala de scoli ce lupta pt reducerea discriminarii si a
abandonului scolar.
Elevii si-au imbunatatit cunostintele despre UE si au invatat noi instrumente
Web 2.0.
elevii, profesorii si echipa manageriala isi largesc orizonturile prin implicarea
in proiect si isi consolideaza sentimentul de apartenenta la Uniunea
Europeana. Prin dezvoltarea competentelor cheie necesare unui cetatean activ
european - cunoasterea limbilor straine, competente digitale si competenta de
a invata sa inveti, competente sociale de integrare si comunicare- ,
participantii la proiect dovedesc o mai buna intelegere a ceea ce insemna sa fii
european, sa te integrezi, sa respecti pe altii si sa fii respectat in acelasi timp.
Erasmus+ a deszvoltat instituția din care fac parte intr-un mod benefic.
Participarea la programele Erasmus dezvolta din mai multe puncte de vedere
atât studenții cât și ceilalți participanți.
ERASMUS+ continuator al celorlalte proiecte de succes , Leonardo și
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Comenius vine sa completeze integrarea completa a României în peisajul
european. Instituția noastră se îmbogățește educațional atât la nivelul
cadrelor didactice participante cât și al elevilor participanți.
Este o oportunitate de a deschide organizatia catre parteneri internationali si
de a dezvolta mai mult experienta deja avuta in calitate de partener.
Este principala sursa de finantare pentru un ONG de tineret.
Eu consider că proiectele Erasmus+ ne oferă oportunitatea de a crește
vizibilitatea școlii la nivel European, elevii beneficiază de oportunități de
formare utile în vederea inserției pe piața muncii.
Excelenta oportunitate pentru imbogatirea cunostintelor despre diversitatea
mostenirii culturale europene,pentru dezvoltarea competențelor sociale și
interculturale,digitale si de comunicare in limba engleza.
Experienta de lucru in conditii moderne.
Experienta in selectarea problematicii de interes major, a scrierii de proiecte.
Deschidere catre valorile europene.
Experienta profesională crescută, schimb de bune practici, vizibilitate,
atragere de fonduri, dezvoltarea personală a angajaților
Experientele europene trăite de participanți (elevi și/sau profesori), în
diferitele tipuri de proiecte (mobilități sau parteneriate) sunt cea mai eficientă
modalitate de lărgire a orizontului de înțelegere la nivel personal și
profesional și cea mai bună motivare intrinsecă de progres profesional.
Experiențele personale de schimbare trăite de beneficiarii din instituții nu se
poate cuantifica în rapoartele proiectelor pentru că au un efect latent, pe
termen lung dar trainic și cu influențe pozitive la nivel instituțional.
Expunere la un portofoliu de metode cu un inalt grad de tranferabilitate in
Romania. De asemenea, proiectele E+ au crescut capacitatea asociatiei in
multiple directii, cu precadere in echiparea cu competente complexe a unor
persoan care nu aveau intentia de a activa in domeniul educational, dar care
au ajuns sa fie implicati full time dupa cativa ani de pregatire.
Expunerea comunității școlare la un context european ceea ce realizeaza
inerent o aliniere de valori, promovând toleranța si cooperarea; dezvoltarea
competențelor necesare unui viitor cetățean european
Expunerea la diversitatea culturala prin derularea proiectului Erasmus +
constituie cel mai important beneficiu in pregatirea elevilor, dar si a
profesorilor, pentru o cetatenie activa in cadrul UE. Tehnicile de predare si
invatare, cunostintele lingvistice si cele digitale sunt vizibil imbunatatite in
urma schimbului de experienta si interesul de a ne alinia la standardele
europene ale institutiilor partenere se materializeaza prin dinamica
activitatilor.
Extinderea impactului pe care il au actiunile noastre la nivel regional si
European. Noi parteneriate si colaborari la nivel European.
Extrem de importanta. In primul rand pentru faptul ca elevii nostrii intra
direct in contact cu elevi de aceeasi varsta , formati in alta cultura, cu alte
sisteme de invatamant, care constientizeaza ca au multe puncte in comun, ca
comunica cu usurinta cu acestia.
Facilitarea schimburilor de experienta nationale si internationale si accesul la
cultura si invatare fara granite
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Facilitarea unor metode, tehnici, modele de bune practici pentru
îmbunătățirea procesului didactic; schimbarea de mentalități cu privire la
viziunea unui proces didactic inovativ.
Faptul ca scriem si obtinem finantare pentru proiectele Erasmus arata
preocuparea scolii noastre si a elevilor pentru educatie si deschidere
europeana. Elevii aleg sa urmeze cursurile scolii noastre si pentru faptul ca
din 2014 derulam proiecte Erasmus.
Faptul că beneficiarii au posibilitatea să își dezvolte competențele profesionale
in medii de lucru internaționale.
Fiiind primul proiect Erasmus câștigat de școală, am scăpat de complexul de
nu avea contacte cu școli din afara României.
Fiind vorba despre un proiect de mediu, centrat pe cetatenie europeana si
dezvoltare durabila, plus valoarea se reflecta in formarea si dezvoltarea
competentelor pentru o viata corecta, sanatoasa si durabila, in raport cu
protectia si conservarea mediului. Mentionam, de asemenea dezvoltarea
competentelor interculturale, lingvistice, inter-umane, comunitare si sociale.
Finantarile Erasmus Plus ne ajuta sa ne consolidam relatiile cu partenerii
nationali (membrii consortiilor de mobilitate) si cu partenerii europeni. Ne
asigura transferul de know-how dinspre si catre organizatii similare.
Flexibilizarea ofertelor si transformarea scolilor in furnizoare se servicii
educationale contribuie la cresterea gradului de acceptanta si incluziune
sociala.
Formarea la participantii VET a spiritului de cetatenie europeana,
dezvoltarea competente profesionale (cunostinte, abilitati si atitudini specifice
domeniului de studiu) si personale (cunoasterea unei limbi straine de
circulatie internationala, dezvoltarea spiritului antreprenorial, cultura civica,
imbunatatirea stimei de sine)pentru integrarea mai facila pe piata muncii
dupa absolvire, realizarea ofertei educationale a unitatii de invatamant,
curriculum adaptat cerintelor europene, parteneriate cu scoli, institutii si
asociatii europene, transferul si recunoastetea rezultatelor invatarii obtinute
intr- o tara europeana prin instrumente ECVET, obtinerea documentului
Europass Mobility si a Certificatului de participare pentru participantii la
mobilitatile trasnationale.
Ieșirea din bula proprie.
Imbunatatire.
Imbunatatirea calitatii educatiei oferite de scoala si cresterea atractivitatii.
Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii, crearea de parteneriate de
durata, promovarea incluziunii.
Imbunatatirea nivelului de competente si de aptitudini profesionale, sociale,
lingvistice, personale ale elevilor cu cerinte educationale speciale pentru
facilitarea tranzitiei lor pe piata muncii.
Imbunatatirea viziunii generale asupra obiectivelor educatie la nivelul
profesorulor si elevilor.
Impact in cadrul comunității, parteneriate cu instituții, vizibilitatea scolii,
implicare in viața comunitară, expansiunea social-culturală.
Implementarea de bune practici și schimb de experiență; deschidere spre alte
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colaborări; îmbunătățirea metodelor de predare/învățare.
Implementarea de catre beneficar a unor metode europene, vazand
modalitatea de implementare a acestora de catre parteneri europeni din alte
tari.
Implementarea de noi abordari, de proiecte cu obiective potrivite scolii
noastre.
Implementarea proiectului Erasmus +, in cadrul Aciunii cheie "Learning
Mobility of Individuals", a facut ca scoala sa devina mai deschisa la
internationalizare si mai interesata de cresterea dimensiunii europene a
educatiei pe care o ofera. Acest proiect a creat oportunitatea ca scoala noastra
sa devina mai vizibila, demonstrand astfel expertiza si contribuind la
schimbul de bune practici cu alte scoli din Uniunea Europeana. Profesorii
implicati s-au familiarizat cu alte sisteme de educatie din Europa si cu
diferentele de abordare a predarii-invatarii, diseminand informatiile pe mai
multe cai. Acest lucru i-a facut sa reflecte asupra propriei situatii, creandu-le
oportunitatea de a aplica idei noi in propria abordare a procesului didactic,
contribuind astfel la atingerea obiectivelor din Planul European de Dezvoltare
al scolii noastre, cat si la identificarea unor prioritati ale scolii. Organizatia
scolara are nevoie de profesori dedicati, pasionati, responsabili, competenti,
inspirati si, mai ales, motivati. Acesta este si scopul organizatiei noastre, de a
sustine prin proiectele si demersurile sale profesionalizarea pentru cariera
didactica, motivarea si valorizarea resursei umane in vederea asigurarii
calitatii in educatie prin formare in spatiul european, avand ca oportunitate
Programul Erasmus +. Comunitatea locala a devenit mai constienta de faptul,
ca intr-o lume globalizata, colaborarea internationala in privinta
continuturilor diferitelor programe scolare, mai ales cele de optional integrat
aprobate la nivelul scolii, sunt deosebit de utile pentru pregatirea elevilor in
context interdiscipinar. La activitatile de disemnare am subliniat importanta
Programului Erasmus + si a beneficiilor pe care acesta le aduce scolii si
comunitatii locale, promovand totodata si valorile nationale romanesti.
Implementarea proiectului Erasmus+ "Students Motivated to Apply Resources
Technologically" va contribui la dezvoltarea dimensiunii europene în școala
noastră, fiind atât o oportunitate de a schimba/ împărtăși informații cu
profesorii participanți la cursuri, de promovare a multiculturalismului, de
realizare a unor schimburi de experiență și bune practici cu profesori din
instituții similare din străinătate, de formare și dezvoltare a unui spirit de
respect față de valorile europene prin încurajarea toleranței și a dialogului
intercultural, cât și o posibilitate de implicare a școlii în parteneriate de
schimb interșcolar sau de realizare a unor colaborări cu școli din diferite țări.
Implementarea unui proiect Erasmus+ a permis contactul cu mentalitati noi,
cu institutii europene, ceea ce a devenit un real beneficiu.
Implicarea școlii în proiectele Erasmus + a contribuit la dezvoltarea
abilităților și competențelor de cooperare a instituției de învățământ la nivel
european.
Implicarea unui număr mare de elevi în activitățile de proiect asigură
dezvoltarea competențelor de viață (life skills), permițând realizarea unor
legături deosebit de utile între teorie și practică. Folosirea limbilor străine, cu
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precădere a englezei, pentru comunicare acordă elevului o încredere în sine
sporită și capacitatea de a interacționa cu tineri din țări europene și de a își
evalua competențele și potențialul personal în acest context. Această
deschidere contribuie și la creșterea motivației pentru învățare și la
stimularea altor componente ale competențelor cheie necesare adaptării la
cerințele secolului 21.
In calitate de beneficiar consider ca plus valoarea proiectului ERASMUS+
consta in atingerea obiectivelor propuse la inceputul proiectului si anume:
obtinerea unei calificari profesionale la standarde europene, acordarea de
sanse egale la invatare pentru copiii din medii dezavantajate, oportunitatea
de formare profesionala intr-o tara straina, posibilitatea de a cunoaste mediul
social si cultural si altor tari, obtinerea certificatului EUROPASS, sanse mai
mari la angajare in tara si peste hotare, reducerea absenteismului scolar,
forta de munca calificata .
In mod cert o valoare importanta care contribuie la dezvoltarea fiecarei
generatii si imbunatatirea calitatii serviciilor si a mentalitatii.
In parteneriatele strategice derulate, dimensiunea europeana este asigurata
prin schimbul de bune practici intre scolile partenere, prin abordarea unitara
a problemelor comune, urmarindu-se promovarea dialogului si
interculturalitatii, reducerea disparitatilor, asigurarea de sanse egale si
incluziunea sociala. Proiectele de mobilitate pentru elevi au creat contextul
dezvoltarii competentelor profesionale in diferite state, astfel incat elevii au
avut posibilitatea de a afla care sunt exigentele angajatorilor dn alte tari
decat cea de provenienta, care sunt standardele de calitate pe piata
europeana a locurilor de munca si care este profilul angajatului capabil sa se
adapteze unei societati dinamice. In ceea ce priveste profesorii, acestia au
beneficiat de cursurile de formare si de schimburile de experienta, transferand
in activitatea lor didactica modele de buna practica la nivel european, ceea ce
a contribuit la imbunatatirea calitatii actuvlui educational si la adecvarea lui
la standardele europene in educatie si formare.
In primul rand scoala noastra a devenit ”Scoala Europeana” pentru a doua
oara; au fost diversificate metodele de predare-invatare-evaluare, prin
preluarea si implementarea modelelor europene in activitatea didactica de
catre participantii la mobilitati, orele au devenit mai atractive, elevii fiind
mult mai interesati de a participa la cursuri; imaginea școlii a fost mult
îmbunătățită, nr de elevi a crescut. În școala am reușit să înființăm nivelul
preșcolar ( grupa de grădiniță) și nivelul profesional- domeniul Tehnici
Poligrafice, calificarea tiparitor ofset. Am reusit sa atragem operatori
economici pentru practica elevilor nostri. In aces moment suntem singura
scoala speciala care are invatamant profesional dual. Scoala noastra are o
oferta educationala atractiva si bogata. Atat elevii, cat si cadrele didactice siau imbunatatit cunostintele de limba engleza, sunt mult mai deschisi fata de
participarea la proiectele europene, si-au insusit cunostinte despre sistemele
de educatie din alte tari din cadrul UE. Elevii nostri fac practica in tari din
UE, iar angajatorii de acolo le-au oferit chiar locuri de munca la finalizarea
studiilor.Scoala noastra a devenit foarte cunoscuta si apreciata de elevi,
parinti, membri ai comunitatii locale, la nivel municipal, national si
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international.
In primul rand, scoala ia contact cu tendintele moderne europene in domeniul
educatiei pe care le va implementa in procesul educational.
In al doilea rand, colaborarea cu cadre didactice din alte scoli europene va
duce la împărtășirea exemplelor de buna practiva in domeniul educational.
In primul rand, dimensiunea europeana a fost atinsa prin accesul tinerilor la
activitati de invatare, predare, formare care contribuie cu adevarat la
dezvoltarea competentelor secolului 21, activitati care presupun cooperarea si
schimbul de bune practici, evaluarea cunostintelor si competentelor in context
european, promovarea respectului pentru educatia de calitate, exersarea
valorilor europene si facilitarea initiativei, a inovatiei si progresului. In al
doilea rand, proiectul a oferit vizibilitate, oportunitati de promovare a
imaginii institutionale, cresterea increderii in capacitatea institutiei de a
implementa proiecte si parteneriate viitoare si plus valoare in ceea ce priveste
rezultatele si produsele finale create in cadrul proiectului.
In primul rand, Erasmus+ faciliteaza deschiderea catre valorile europene ale
diversitatii culturale, educarea elevilor si a profesorilor deopotriva pentru
incluziune si pentru a intelege importanta drepturilor omului si a respectarii
lor. De asemenea, este esential pentru institutiile de invatamant sa beneficieze
de expunere cat mai mare la practici educationale care dau randament
superior, astfel incat sa poata fi imbunatatit si sistemul romanesc. Nu in
ultimul rand, experienta implementarii unui proiect Erasmus+ reprezinta cea
mai buna oportunitate de a schimba mentalitati incetatenite cu privire la actul
educational si la elementele birocratice specifice spatiului romanesc.
In primul rand, impactul asupra cadrelor didactice si elevilor, dar si
imbunatatirea imaginii institutiei.
In primul rând este vorba de o altă abordare a activității școlare din partea
profesorilor. Poate, chiar o schimbare de mentalitate. Elevii au dovedit un
interes mult mai mare pentru activitățile școlare în urma participării la aceste
activități.
Incluziunea elevilor cu cerinte educationale speciale in mediul scolar si de
prieteni.
Indispensabila pentru dezvoltarea dimensiunii europene a institutiei, dar
creste greu in spatiul scolii noastre din motive locale.
Informare; formarea elevilor și profesorilor; modalități de formare
profesionala pentru profesori datorita schimbului de experiența între
parteneri.
Initiativele Erasmus+ au favorizat cultivarea parteneriatelor internationale,
au oferit o dimensiune europeana activitatii Beneficiarului si au contribuit la
diversificarea si rafinarea ofertei de formare a Asociatiei, prin integrarea
modelelor de buna practica ale organizatiilor-gazda. In plus, expunerea la
mediul de lucru european a generat o actualizare de fond a competentelor si
comportamentelor persoanelor implicate, o racordare la tendintele europene
in ce priveste noile directii si strategii in domeniul invatarii pe tot parcursul
vietii, dar si o validare a portofoliului de solutii in domeniul lifelong learning
al Beneficiarului, care, gratie implicarii in Erasmus+, a obtinut si valorificat
feedback-ul partenerilor internationali.
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Inovatia in ceea ce priveste metodele pedagogice folosite in promovarea
incluziunii si a egalitatii de sanse
Inovatia si alinierea la standarde europene a metodelor pedagogice,
cooperarea transnationala.
Inovatii în metodele pedagogice, îmbunătățirea calității învățământului prin
schimburi de experiență
Inovativitate, oportunitatea lucrului comun cu parteneri din late tari, schimb
real de experienta, contact cu noi culturi.
Institutia capata o mult mai mare deschidere si sunt mai multe oportunitati
pentru personal si elevi.
Institutia noastra este cel mai mare sindicat al angajatilor din educatie din
Romania si, in acelasi timp, este membru activ al Comitetului Sindical
European pentru Educatie (ETUCE), organizatie de reuneste 134 de sindicate
din 36 de tari si reprezinta interesele a 11 milioane de angajati din educatie de
pe tot continentul. Un proiect ca cel pe care il derulam in acest moment prin
mecanismul Erasmus+ ne va permite sa colectam informatii actualizate din
tarile partenere in domeniul copiilor cu CES, sa ne informam privind
experiente de buna practica, activitati si idei pe care sa le utilizam in
proiectele finantate de Comisisia Europeana prin linia de finantare dedicata
"relatiilor industriale si muncii decente" in care organizatia noastra este
partener cu ETUCE.
Institutia noastra s-a facut cunoscuta la nivel judetean, national si
international prin rezultatele obtinute cu elevii si profesorii in proiectele la
care am fost parteneri.
Institutia noastra va avea mai multa vizibilitate si prestigiu, va oferi
beneficiarilor servicii mai calitative, va avea un personal didactic cu formare
europeana si elevi care inteleg ca sunt parte dintr-un intreg si care vor deveni
adulti mai bine integrati social, atat in comunitate, cat si in spatiul european,
cat si academic, vor aduce parintii mai aproape de scoala si constientiza
institutiile locale, judetene, nationale in legatura cu importanta educatiei
tinerilor etc.
Institutiile participante pot beneficia de cresterea atractivitatii ca destinatie in
cadrul mobilitatilor Erasmus.
Instituția beneficiară devine deschisă să colaboreze cu alte insituții din UE și
deschisă pentru modernizare, și incluziune socială. Totodată se pune accent pe
îmbunătățirea calității serviciilor de educație.
Intarirea de parteneriate cu institutii similare din Europa, definirea unor
deziderate, obiective comune si urmarirea indeplinirii acestora, inclusiv
procesul si metodele de realizare (invatam unii de la altii), imbuntatirea
tehnicilor educationale si imbogatirea resurselor educationale, cresterea
calitatii activitatii educationale dar si de implicare in societate.
Integrarea studenților români într-o societate multiculturală.
Interactiunea cu parteneri europeni aduce un suflu nou in organizatie.
Interactiunea directa cu cadrele didactice, cu elevii straini prin schimbul de
experienta extrem de valoros realizat. LTT-urile incluse in proiect sunt de
asemenea un plus valoric pentru imbunatatirea profilului profesional a
cadrelor didactice. Aceste priecte au un impact major si asupra comunitatii si
70






















a stakeholders-ilor, situand scoala in topul unitatilor de invatamant si fiind
totodata o dovada a calitatii si standardelor educationale pe care le furnizam.
Interculturalitatea, dialogul bazat pe non-discrimiare, toleranta si incluziune
Intergrarea unor strategii didactice activ-participatice insusite in programe
de formare, cunosterea sistemelor de educatie din alte tari, cresterea
interesului pentru alte proiecte.
Internationalizare, deschidere catre Europa si valorile ei, cunoasterea
sistemelor de invatamant si formare din statele membre, schimb real de bune
practici in domeniul educatiei si formarii profesionale, cercetari comune.
Internationalizarea invatamantului superior, imbunatatirea metodei de
predare, actualizarea curriculei universitare, posibilitatea de a cunoaste alte
culturi.
Internationalizarea scolii, constientizarea apartenentei la spatiul european
intr-un context profesional.
Internaționalizare educațională si schimb de experienta la nivel european in
vederea implementării bunelor practici.
Intr-o scoala este foarte important ca elevii si profesorii sa cunoasca si alte
scoli din Europa si sa impartaseasca din exeperientele lor.
Invatare in context european.
Invatarea limbilor moderne si a oportunitatii de a propune CDS mult mai
atragatoare pentru elevi.
Invatarea prin schimb de experienta cu institutii europene, asimilarea de bune
practici in toate domeniile: stiintific/ formal, metode de predare- invatare,
non-formal, comunicare, cetatenie europeana, cultural, social, management,
limbi straine etc.
Îmbunătățirea calității în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a
cooperării transnaționale între școli, promovarea interculturalității și a
inovației în ceea ce privește metode pedagogice folosite.
Îmbunătățirea calității învățământului prin realizarea unor schimburi de
experiență și bune practici cu profesori și elevi din instituții similare din
străinătate.
Îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație,
încurajarea învățării limbilor străine și cooperarea transnațională între școli,
promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește
metodele pedagogice utilizate de profesori în predare privind învățarea prin
cooperare, dezvoltarea inteligențelor multiple ale elevilor, utilizarea TIC și
creșterea incluziunii școlare.
Îmbunătățirea capacității de a acționa la nivel internațional, de a cunoaște
alte sisteme de formare și utiliza ECVET și Europass.
îmbunătățirea competențele lucrătorilor de tineret/specialiștilor, schimbul de
bune practici, dezvoltarea cooperării cu actorii sociali internaționali
Îmbunătățirea ofertei curriculare. Creșterea motivației învățării. Asigurarea
unui teren fertil de cercetare pedagogică în cadrul unei cooperări
internaționale.Furnizarea dimensiunii europene a educației. Educație în spirit
european. Lărgirea orizontului spiritual.
Îmbunătățirea procesului de formare atât a elevilor, cât și a cadrelor
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didactice prin intermediul mobilităților.
Îmbunătățirea relației dintre cetățeni și instituțiile UE si promovarea
valorilor europene.
Îmbunătățirea și compatibilizarea la nivel european a protocoalelor și a
metodologiilor de lucru cu cele ale partenerilor strategici și ale omologilor
europeni.
Încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între
școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește
metodele pedagogice și tehnicile informaționale. (lecții demonstrative filmate
accesibile pe site-ul școlii). Interesul și motivarea elevilor și profesorilor din
școala noastră de a se implica în diseminarea informațiilor/ experienței trăite
prin organizarea unor ateliere de lucru în care temele au fost abordare
interdisciplinar, perfecţionarea aptitudinilor creative și inovative. Valoarea
adăugată produsă de participarea cu succes la acest proiect a pus bazele unor
noi parteneriate pe platforma eTwinning. Informațiile sunt transmise „în
cascadă”. Fiecare participant la activitățile de diseminare a devenit mentor, la
rândul lui.
Înțelegerea importanței competențelor secolului 21,deschiderea către noutate,
implementarea modului de lucru conform internaționalizării, globalizării.
Know how suplimentar, dezvoltare competente de lucru, multiculturalitate,
dezvoltare abilitati lingvistice, deschidere catre alte parteneriate.
La nivelul instituției, proiectele Erasmus+ determină creșterea calității actului
didactic prin formarea profesorilor la nivel european, îmbunătățirea
curriculei școlare prin introducerea de noi cursuri opționale și dezvoltarea
dimensiunii europene în cadrul politicii școlii prin întărirea colaborării cu
instituții similare din Europa.
Liceul meu este mai deschis în a pregăti cetățeni europeni, cu abilități și
competente specifice. Colegii vor sa se perfecționeze și sunt mereu interesați de
proiecte, scoli partenere, bune practici.
Liceul nostru a beneficiat de mai multe programe ERASMUS+. Toate au
contribuit la perceperea valorilor europene si au subliniat nevoia de
integrare.
Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova are ca obiectiv fundamental
educarea, instruirea, formarea spirituală, multi- și interculturală şi
transmiterea valorilor şi modelelor europene întregii comunității educaționale
(profesori, elevi, părinți, stakeholderi). Dorim să satisfacem nevoia fiecăruia
de a fi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi
spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale societăţii durabile.
Şcoala dispune de un colectiv de cadre didactice şi elevi cu deschidere pentru
colaborare cu colective din alte ţări, pentru participare la proiecte de reformă
educaţională.Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova este promotorul
diversităţii culturale şi al schimbului liber de valori la scară locală, naţională
şi internaţională, prin achiziţia de informaţii privind culturile ţărilor
europene dar şi prin promovarea imaginii României peste hotare.
Mai mult profesionalism in organizarea interna si a activitatilor curente.
Majoritatea cadrelor didactice participante in proiect am avut pentru prima
oara ocazia sa cunoastem omologi din Spania, sa vedem cum functioneaza in
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realitate un sistem educational bazat pe respect si grija fata de copii, pe
valorizarea fiecarui elev si individualizarea actului didactic, astfel incat
reducerea abandonului scolar (riscul major cu care se confrunta elevii nostri)
sa fie o realitate. A vedea si intelege cum se poate ca un sistem educational sa
functioneze lasand profesorului libertatea de a particulariza actul didactic
fuctie de nivelul, nevoile si capacitatile elevilor reprezinta un plus valoare, in
conditiile in care in tara noastra adaptarea curriculara se face doar pentru
elevii cu CES si de catre profesorii de sprijin.
Managementul scoalii noastre prin implementarea proiectelor Erasmus+ s-a
schimbat in sensul acordarii unei atentii deosebite parteneriatelor cu alte
institutii europene. Sprijina toate initiativele colectivului pentru
implementarea de activitati care implica dimensiunea europeana. Dezvolta
parteneriate locale dupa modelul celor pe care le are prin proiectele
Erasmus+.
Modernizarea metodelor de predare,accesibilizarea invatarii limbilor
straine,realizarea schimbului de idei si conexiunea cu alti parteneri
educationali europeni.
Multiplicarea experientei altor tari pe un anume domeniu.
Ne determină să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească
modalități de răspuns la provocările lumii contemporane.
Nesperat de mare, atat pentru elevi cat si pentru profesori .
Network international si colaborarea cu diferite institutii din tari Europe,
schimb de bune practici.
Nu se poate cuantifica; mai ales, deoarece doar dacă efectiv participi se poate
îmbunătății dezvoltarea instituției, în cazul meu, a fost un impact puternic
pozitiv pentru liceu.
O deschidere a institutiei spre noi parteneriate transnationale, o unica
experienta participantilor, si o dezvoltare din punct de vedere profesional a
stagiarilor la standarde europene.
O mai mare atractivitate pe piata ofertei scolare si o motivatie puternica a
elevului in procesul de invatare.
O valoare imensa, sper sa creasca sumele alocate programului. Este deosebit
de important pentru noi acest program.
Ofera institutiei , atat elevilor cat si profesorilor, posibilitatea de a avea un
cadru mai larg de viziune, de a vedea invatamantul ca proces mai amplu la
nivelul educatiei europene .
Oferă atât pentru profesori cât și pentru elevi alternativă la sistemul de
învățământ cu care sunt obișnuiți, pot face comparații, activitatea în cadrul
școlii se îmbunătățește.
Oferirea de oportunități de integrare pentru elevii cu CES.
Optimizarea mediului educațional pentru a se apropia pas cu pas de
standardele europene.
Organizatia in care activez si-a imbunatatit, in urma implementarii
proiectelor Erasmus +, reteaua de contacte, aria de expertiza si capacitatea de
a derula proiecte multinationale La nivelul membrilor staff, acestia si-au
imbunatatit abilitatile de comunicare, abilitatile civice si sociale, rezolvarea de
probleme si abilitatea de a invata. Beneficiarii (directi si indirecti) au devenit
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mai deschisi, mai toleranci si mai capabili sa activeze in medii interculturale.
Niciun alt proiect national nu pute aaduce asemenea beneficii.
Organizatia pe care o reprezint este recent infiinata, in aprilie 2019, si a
obtinut prima finantare E+ la runda a doua de propuneri de proiecte, din
aprilie 2019. Oportunitatea organizarii unui proiect de international de
schimb de tineri este pentru organizatia noastra foarte importanta, intrucat
ne-a ajutat sa obtinem vizibilitate in judetul de resedinta, Vrancea, si sa
contribuim la cresterea si diversificarea activitatilor internationale si
interculturale in comunitatea vranceana, in special in municipiul Focsani si in
comuna Tulnici, Gresu. Aproximativ 170 de elevi ai unui liceu focsanean au
beneficiat de pe urma atelierelor de dezvoltare personala oferite de
participantii schimbului de tineret mentionat mai sus.
Organizatiile, persoanele care au acces la aceste oportunitati se pot dezvolta
intr-un mediu intercultural, international, pot invata din exemplele de bune
practici. Prin intermediul acestora participantii au multe momente de
constientizare, invatare etc. Cred ca participantii au multe beneficii atat
personale, cat si profesionale.
Parteneriate viabile, imbunatatirea imaginii liceului, sansa de a intra in
contsct direct cu vallorile europene
Parteneriatele strategice cu partenerii din acelasi domeniu; Schimbul de
experienta foarte practic; Dezvoltarea abilitatilor lingvistice ale
participantilor; Colaborari viitoare cu Partenerii din alte tari europene.
Participantii la proiectele Erasmus+ VET au avut un contact nemijlocit cu
mediul de lucru profesional din tarile UE fiind astfel pregatiti pentru accesul
la piata de muncă europeană.
Participantii si-au imbunatatit competentele profesionale si dezvoltat
abilitatile practice specifice nursingului la nivel european , capacitatea de a
folosi limba engleza la locul de munca, competente sociale si personale ;de
asemenea proiectul a permis acestora sa obtina o experienta profesionala mai
vasta , certificare ECVET , si dupa absolvire, sa se angajeze in spitalele si
policlinicile din tara si unii dintre ei in unitati sanitare din Europa.
Participarea cadrelor din institutie la parteneriate ce au implicat si implică
ca parteneri școli speciale din mai multe țări europene a contribuit în mare
măsură la dezvoltarea personală, profesională și socială a cadrelor didactice
implicate, la conștientizarea și înțelegerea unor culturi noi, la îmbunătățirea
procesului de formare și adecvarea muncii acestora la valorile și standardele
europene.
Participarea la elaborarea unor modele de bună practică.
Pe langa valoarea academica foarte importanta a fost partea de
multiculturalitate si de cooperare intre participanti.
Pe latura aceasta educationala este singura sansa de a construi o retea
internationala care sa ofere oportunitati atat grupurilor tinta din Romania,
cat si organizatiei noastre. Noi urmarim sa avem o balanta pozitiva intre
finantarile obtinute de noi in Romania si cele obtinute prin partenerierea in
alte proiecte. In survey-ul de anul trecut v-am recomandat sa introduceti un
astfel de indicator la nivel de Eramus+ iar anul acesta am vazut acest
indicator in raportul dvs anual. Va felicit pentru aceasta, chiar daca poate
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sursa dvs de inspiratie a fost alta.
Pe toate palierele: începând de la echipa, beneficiarii mobilităților, colegi,
parinti dar nu in ultimul rând elevi. Este o deschidere spre colaborare, spre
tari europene, este o schimbare incredibila, la oameni, la instituție, la elevi.
Pentru copii: o bună implicare în procesul de învăţare, o mai bună
concentrare şi implicit, o învăţare mai eficientă, îmbunătăţirea aptitudinilor
sociale şi de comunicare, un nivel mai ridicat al încrederii în propriile forţe şi
a stimei de sine, o implicare mai mare în viaţa şcolii, prin propunerea unor
activităţi, dezvoltarea creativităţii, cunoaşterea unor noi culturi europene;
pentru şcolile de nivel primar şi gimnazial: mai puţine comportamente de
intimidare (bullying), rata scăzută a abesenteismului, a abuzului de substanţe
şi a unui comportament ofensator, îmbunătăţirea succesului academic.
Pentru cadre didactice: strategii de predare îmbunătăţite pentru crearea unei
stări emoţionale pozitive a copiilor şi creşterea aspiraţiilor acestora, profesori
mai încrezători şi mai entuziaşti, dobândirea unor cunoştinţe despre teorii ale
jocului şi ale învăţării prin joc, îmbunătăţirea abilităţilor de a organiza
activităţi de predare-învăţare de tip outdoor şi de a folosi locuri în aer liber
neconvenţionale pentru activitatea formală, informală şi nonformală,
însuşirea unor noi tehnici pentru un management eficient al clasei,
dezvoltarea abilităţilor lingvistice. Pentru părinţi: participarea directă la
activităţile din cadrul grădiniţei, încredere sporită în actul educaţional;
cunoaşterea eficientă a propriilor copii. Pentru grădiniţă: creşterea
prestigiului grădiniţei, viziblitate sporită în plan local, regional, judeţean,
naţional şi internaţional, creşterea interesului cadrelor didactice de a
participa la stagii de formare internaţionale, creşterea dimensiunii europene
a grădiniţei, atragerea de parteneri pentru viitoare proiecte.
Pentru proiectul pe domeniul scolar, deja putem observa imbunatatiri mari in
perceptia colegelor asupra problemelor existente la nivel european,
imbunatatiri lingvistice si pedagogice, o idee mai clara asupra beneficiilor
unei formari internationale si a eforturilor de dezvoltare presupuse de o astfel
de activitate ( in comparatie cu formarile nationale pe care le-au urmat pana
acum, care nu au fost la fel de strict realizate si monitorizate). Pentru
proiectul ESC, a fost o provocare pentru institutia noastra sa lucreze cu un
numar mare de voluntari si, in consecinta, cu o echipa locala mai mare, deci
consideram ca avem multe beneficii la capitolul dezvoltare organizationala.
Am largit baza de voluntari locala, colegii care nu mai lucrasera in proiecte de
voluntariat internationle au capatat o alta perpectiva si interes pentru a
motiva tineri diversi cultural.
Pentru școala noastră: încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării
între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce
privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale.
Permite schimbul de experiențe, de idei și de practici la nivel european și
contribuie la crearea unor resurse noi și inovatoare în mai multe domenii.
Contribuie la crearea sentimentului de apartenență la un spațiu comun,
european. Încurajează tinerii și sprijină dezvoltarea personală a utilizatorilor
aflați în situații de risc.
Perspectiva, posibilidate personalului didactic ,de predare, de a dobândi
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competențe și de a beneficia de o dezvoltare personală, socioeducațională și
profesională prin intermediul formării profesionale în străinătate. De
asemenea, programul urmărește să amelioreze calitatea și să stimuleze
inovarea, excelența și internaționalizarea în organizațiile active în aceste
domenii.
Plus de valoare prin dezvoltarea unor abilitați necesare profesorilor in secolul
21
Posibilitatea de a colabora cu profesionisti, foratori, asociatii de tineretdin
Europa alaturi de care tinerii din Romania isi pot dezvolta potentialul nativ,
avand ocazia de a-si imbunatati competentele cheie, de a deveni mai motivati
sa continue procesul de invatare si mai implicati in actiunile derulate in
comunitatea locala. Este mai mult decat util schimbul de bune practici in
domeniul educational pentru ca astfel sprijinim inovatia in educatie,
transformand modul in care furnizam servicii educationale de calitate. Putem,
astfel, promova in mod real diversitatea culturala, spritul de toleranta,
democratia si cetatenia activa prin implicarea directa a participantilor.
Gratie proiectului Erasmus+ este posibila diversificarea tehnicilor si
metodelor de lucru destinate implementarii educatiei non formale.
Practic serviciile oferite de scoală sunt integrate intr-un proces european
amplu prin intermediul căruia, acestea sunt mai usor de către beneficiarii
directi ai procesului de educatie.
Prin accesarea de proiecte Erasmus+ se pot moderniza tehnicile de formare,
se imbunatatesc competentele privind limbile straine.
Prin aceste experiențe, studenții care se întorc pot avea idei de completare sau
îmbunătățire a sistemului de învățământ românesc său a diverselor activități
practice sau extracuriculare.
Prin contactul cu persoane din medii si nationalitati diferite, chiar daca de
multe ori doar voluntari, acestia , cel putin din experienta noastra, pot
transmite know-how si, in acelasi timp prin pastrarea legaturii cu ei si
organizatiile de trimitere , se creeaza o comunicare, experienta, schimb de
bune practici, in acelasi timp se imbunatateste cunoasterea specificului
cultural in sens larg al fiecaruia.
Prin derularea acestui program, beneficiarul isi imbunatateste sistemul de
educatie si formare, cunoaste alte sisteme de invatamant, identifica exemple
de buna practica.
Prin Erasmus + se asigura vizibilitate, contacte noi,posibiitati de dezvoltare a
cooperarii intr-un cadru foarte bine definit, cu mecanisme functionale.In plus
prin erasmuss cream durabilitate, sustenabilitate in dezvoltarea instutionala
la dimensiune europeana.
Prin intermediul proiectelor Erasmus+, s-a realizat conectarea scolii noastre
la sistemul de invatamant european, un plus atat pentru elevii nostri cat si
pentru toate cadrele didactice.
Prin participarea la mobilitatile din cadrul programului Erasmus+, profesorii
participanti vor beneficia de un schimb real de experienta pedagogica, isi vor
imbunatatii competenta pedagogica, astfel o parte din nevoile identificate in
PAS-ul scolii vor fi daca nu eleminate cel putin ameliorate.
Prin participarea la mobilități în Europa, personalul și voluntarii Bibliotecii
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Județene Panait Istrati Brăila a putut lua contact pe viu cu valori și culturi
europene, unii dintre beneficiari fiind pentru prima dată într-o deplasare pe
continent. La întoarcerea în țară, acești profesioniști vor susține și aplica
valorile europene dobândite.
Prin participarea la proiecte Erasmus +, Scoala noastra si-a deschis
orizonturile spre alte moduri de a gandi si percepe lumea inconjuratoare.
Cadrele didactice participante si-au insusit cunostinte valoroase despre alte
sisteme educative europene prin participarea activa in cadrul acestora,
oportunitate pe care nu am fi avut-o ca simpli turisti ai unei tari.
Prin practica in companii din spatiul UE, are loc o modernizare in educatie si
formare a elevilor de liceu. Acestia isi vor dezvolta competentele in domeniul
lor de interes si competentele lingvistice. De asemenea, prin programele
Erasmus+, scoala atrage catre invatamantul liceal cei mai silitori elevi din
zona.
prin proiectele derulate elevii și profesorii și-au îmbunătățit competențele de
comunicare într-o limbă străină(engleza), au luat contact cu organizarea
școlară din alte țări ale UE, am implementat utilizarea tic în timpul orelor de
curs. deasemenea am observat o deschidere spre realizarea de proiecte eTwinning, in colaborare cu parteneri din UE.
Prin proiectele din programul Erasmus+ implementate in scoala noastra, s-a
realizat îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în
educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale
între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce
privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale.
Prin proiectele Erasmus + instituția noastră va putea avea acces la cele mai
moderne metode de predare din Europa, vom putea atrage noi grupuri de
cursanți dornici de formare profesională la nivel european, vom cunoaște alte
sisteme educaționale.
Prin proiectele Erasmus+ atat profesorii, cat si elevii si-au dezvoltat
competentele, au colaborat pentru implementarea digitalizarii si inovarii in
educatie.
Prin schimbul de experiență și bune practici în rândul partenerilor proiectului
am pus bazele solidarității, cooperării și înțelegerii diferitelor culturi,
amestecând diferite gusturi, mirosuri și culori și pentru a obține informații
despre valorile lumii internaționale.
Profesori pregatiti pentru motivarea elevilor de a se dezvolta profesional si
personal conform cerintelor de pe piata muncii europene.
Profesorii au avut o experiență europeană, au cunoscut si alte sisteme de
invatamant, au cunoscut profesori din alte tari si au comparat sistemele de
educatie. Instiuția școlara furnizează elevilor un act educațional care este
expresia experientei dobandite de catre profesori in cadrul cursurilor de
formare; de aemenea, participantii și-au dezvoltat abilitățile de comunicare în
limba engleză. In urma implicării școlii în acest proiect, profesorii au implicat
elevii in derularea de proiecte e-Twinning.
Profesorii implicați în proiect și-au îmbunătățit competențele manageriale,
abilitățile lingvistice, cunoștințele culturale.
Programul E+ a adus pana acum o valoare plus in intelegerea oportunitatilor,
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valorilor si principiilor democratice promovate de program in randul
membrilor si volu tarilor nostri care altfel nu ar fi avut ocazia sa isi dezvolte
competente de dialog intercultural, intelegerea diversitatii si a spiritului de
solidaritate sociala.
Programul Erasmus+ ofera o serie de oportunitati atat pentru profesorii care
pleaca in staff training cat si pentru elevi care au posibilitatea de a-si dezvolta
competentele in conditii de lucru moderne. Sunt satisfacute nevoile elevilor: de
insertie pe piata muncii; de crestere a competentelor profesionale si a
competentelor-cheie pentru a fi capabili sa profeseze; de incluziune sociala, in
cazul elevilor din medii vulnerabile. La nivelul institutiei, in urma
mobilitatilor, se observa o crestere a competentelor elevilor, scaderea ratei
absenteismului precum si cresterea performantei profesorilor.
Programul Erasmus+ reprezinta pentru fiecare unitate de invatamant o sansa
pentru dezvoltarea institutionala prin promovarea dezvoltarii competentelor
sociale, civice, interculturale, prin combaterea unor aspecte negative ale
societatii actuale precum rasismul, discrimnarea, hartuirea, violenta prin
activitati care au ca obiective cresterea performantelor la invatare a celor din
grupuri defavorizate si cresterea nivelului de alfabetizare. In cadrul liceului <
Stefan Procopiu>,Vaslui s-au derulat deja o serie de proiecte ale caror
obiective se regasesc mentionate mai sus care au avut un impact pozitiv
major asupra profesorilor, asupra elevilor dar si asupra institutiei si care au
contribuit la obtinerea cerificatului de de şase ori consecutiv (2007, 2010,
2013, 2016, 2019) .
Programul faciliteaza interactiunea intre membrii diferitelor institutii de
invatamant universitar contribuind la o mai buna comunicare intre
participantii diferitelor state membre si mi-a facilitat un schimb de experienta
nemijlocit cu ceilalti actanti ai programului de mobilitate.
Programul promoveaza valori precum respectul, incluziunea, acceptarea
diversitatii culturale etc. Participantii isi inteleg mai bine rolul si
responsabilitatile/drepturile ca cetateni europeni, astefel contribuind la
crearea unei Europe inchegate.
Proiectele Erasmus au adus un plus de valoare in cresterea vizibilitatii
universitatii in mediul international, au condus la devoltarea de parteneriate
cu institutii de profil, au condus la implementarea de proiecte comune de
formare si cercetare si au creat mediul propice pentru schimb de student si
personal
Proiectele de parteneriat strategic în domeniul educatie școlara 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
Proiectele Erasmus + adaugă un plus valoare semnificativ în dezvoltarea
dimensiunii europene a instituției beneficiare prin îmbunătățirea serviciilor
de educație oferite de școală, prin cooperarea dintre instituțiile de educatie si
formare din UE, prin promovarea participării la o viață democratica în UE,
promovarea cetățeniei active, creșterea atractivității activităților instructiveducative.
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Proiectele Erasmus + sunt foarte importante pentru instituțiile beneficiare,
deoarece anuta la crearea unor legaturi intre membrii instituției, dar si intre
parteneri.
Proiectele Erasmus + sunt o modalitate de a folosi tehnologiei în mod
responsabil și inteligent, îmbunătățind competențele digitale ale elevilor; se
poate implementa educația pentru cetățenia digitală în școală și în
comunitatea locală, prin realizarea și schimbul de materiale informative; se
utilizează inteligent tehnologia prin realizarea și distribuirea de materiale
utile în demersul didactic; se accentuează importanța cunoașterii unei limbi
străine; contribuie la îmbunătățirea comunicării instituționale prin
partajarea bunelor practici; accentuează cooperarea cu părinții pentru a
petrece timp de calitate cu copiii lor.
Proiectele ERASMUS derulate in scoala incurajeaza invatarea limbii engleze
si cooperarea transantionala intre scoli, promoveaza constiinta
intercurculturala si inovatia in ceea ce priveste metodele de predare la clasa.
Antrenarea elevilor in activitati internationale a dus la intelegerea existentei
si valorizarea pluriculturii, oferindu-le sanse de de afirmare la nivel
european.Cresterea prestigiului scolii vine ca o consecinta, imaginea acesteia
fiind promovata la nivel local, national si international, imbunatatindu-se
astfel, relatiile cu institutiile si cu autoritatile publice locale.
Proiectele Erasmus la care am fost implicati au condus la dezvoltarea
personala si profesionala a cadrelor didactice, cresterea prestigiului scolii, o
mentalitate deschisa spre nou.
Proiectele Erasmus reprezintă un imbold pentru o incluziune reală și
sustenabilă și o incurajare pentru dialogul intercultural.
Proiectele Erasmus+ adaugă sau amplifică numeroase valori în dezvoltarea
instituției beneficiare: profesorii devin mai motivați, creativi, flexibili si
deschiși la nou; abordarea și implementarea curriculumului se realizează
într-o manieră mult mai utilă dezvoltării holiste a copilului; se înregistrează
progrese notabile în sfera educației incluzive; colaborarea cu instituțiile
partenere atât pe perioada implementării, cât și după încheierea proiectului
Erasmus+, contribuie la modernizarea și perfecționarea continuă a procesului
de învățământ; se înregistrează o diversificare și o mai mare atractivitate a
activităților din sfera nonformală.
Proiectele Erasmus+ aduc după sine și o dezvoltare europeană a instituțiilor
partenere, atât în ceea ce privește studenții outgoing cât și pe cei incoming.
Valoarea este una ridicată și de bun augur.
Proiectele Erasmus+ au consolidat dimensiunea europeană a instituției
noastre prin lărgirea rețelei de organizații partenere cu care am făcut schimb
de bune practici și metode de educație non-formală, îmbunătățind astfel
calitatea activităților livrate tinerilor din comunitate.
Proiectele Erasmus+ au un impact pozitiv asupra participanților și beneficiul
este realizat prin aceștia, ei revenind pot implementa idei noi.
Proiectele Erasmus+ au un rol decisiv in dezvoltarea dimensiunii europene a
institutiei noastre. Prin intermediul lor, elevi, profesori, directori ai scolii au
avut oportunitatea de a se dezvolta personal si profesional prin cursuri, stagii
de practica, job shadowing, in tari din intreaga Europa.
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Proiectele Erasmus+ au un rol masiv in dezvoltarea institutiei beneficiare
ducand la consolidarea relatiilor dintre tarile paricipante, crearea unor noi
parteneriate pe plan international, extinderea activitatilor pe plan local si
implicarea cat mai mult tineri.
Proiectele Erasmus+ contribuie la dezvoltarea dimensiunii europene a
institutiei noastre de invatamant prin incheierea de parteneriate cu institutii
de formare si companii europene in scopul cresterii calitatii formarii
profesionale a elevilor. In acest fel, cresc sansele de angajare ale viitorilor
absolventi pe piata muncii nationale si europene. De asemenea, proiectele
Erasmus+ ofera elevilor sansa de a-si imbunatati competentele lingvistice de
comunicare intr-o limba straina, competentele personale si civice, precum si
de a incuraja toleranta si dialogul intercultural.
Proiectele Erasmus+ contribuie la integrarea studenților români în societățile
multiculturale.
Proiectele Erasmus+ contribuie la îmbunătățirea nivelului de cunoastere a
limbii engleze - limba de lucru a proiectului- in randul elevilor si profesorilor,
care vor experimenta culturi și sisteme educaționale europene. Scoala va
dezvolta legături cu școlile europene, oferind programelor de învățământ un
spațiu European. Scoala se va dezvolta si va dobandi Identitate europeană .
Produsele proiectului nostru vor dezvolta legături între școli, cu impact
asupra elevilor, profesorilor, instituțiilor școlare, comunității locale. Elevii vor
conștientiza modul in care isi pot folosi creativitatea în viața școlară.
Profesorii își vor lărgi tehnicile, vor adopta noi abordări didactice.
Proiectele Erasmus+ contribuie semnificativ la dezvoltarea dimensiunii
europene a institutiilor beneficiare prin oportunitatile de mobilitate pe care le
ofera tinerilor aflati in formare initiala si cadrelor didactice, ajuta la schimbul
de practici inovatoare din domeniul invatamantului, ajuta la crearea de retele
intre factorii participanti la aceste proiecte.
Proiectele Erasmus+ dau sansa dezvoltarii institutiei beneficiare si
partenerilor, prin educarea voluntarilor, liderilor sau a lucratorilor de tineret
si inzestrarea lor cu aptitudini si competente atat de necesare progresului
fiecarei parti implicate.
Proiectele Erasmus+ derulate până acum ne-au adus mai aproape de ceea ce
înseamnă un învățământ de calitate, atât prin participarea la cursuri de
formare în Portugalia și Italia, cât și prin realizarea de schimburi de bune
practici cu alte trei școli europene. Acest lucru a contribuit la creșterea
prestigiului școlii noastre, la diversificarea și îmbunătățirea calității
activităților noastre școlare și extra-școlare, a competențelor beneficiarilor
direcți și indirecți, etc.
Proiectele Erasmus+ ne-au ajutat să facem schimb de bune practici în
domeniul şcolar, elevii să dobândească abilităţi de lucru în grupuri
internaţionale, să cunoască particularităţile sociale, culturale ale ţărilor
partenere
Proiectele Erasmus+ ofera deschidere catre valorile educatiei si formarii
profesionale europene; parteneriate construite susțin in continuare schimbul
de bune practici; participantii au obtinut performante scolare si profesionale
mai bune, comunicarea lingvistica si culturala s-a imbunatatit, atitudinea
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civica pozitiva s-a adancit, etc.
Proiectele Erasmus+ ofera oportunitatea de a traversa bariere lingvistice si
culturale si de a invata de la alti parteneri care sunt plusurile, neajunsurile si
aspiratiile lor din punct de vedere educational. Astfel, reusim sa aducem si sa
implementam in scolile noastre modele, concepte si abordari noi, care sa
alinieze invatamantul romanesc la tendintele europene de secol XX.
Proiectele Erasmus+ sunt foarte valoroase si in acelasi timp foarte bine
valorificate de catre beneficiarii acestora, contribuind astfel la dezvoltarea
dimensiunii europene a institution in care sunt implementate.
Proiectele Erasmus+ sunt unele dintre cele mai accesibile oportunitati oferite
institutiilor de invatamant de a-si dezvolta dimensiunea europeana.
Proiectele europene sunt foarte mult apreciate de elevi și contactul elevilor cu
partenerii exerni se mentine si dupa mobilitatile organizate.
Proiectele eurpene aduc plus-valoare imaginii institutiei si imbunatatesc
semnificativ nivelul de vorbire al limbii engleze in randul elevilor.
Proiectul „Școala noastră – o școală în mișcare” a adus o plus-valoare de nivel
european pentru cadrele didactice din Liceul Tehnologic Onești, întrucât le-a
oferit şi asigurat competenţe necesare înnoirii profesionale şi curriculare,
contribuind la concretizarea obiectivelor din planul european al instituţiei. În
urma activității de evaluare instituțională, s-a evidențiat nevoia utilizării de
noi strategii interactiv-creative în întreaga activitate școlară, prin
dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, a unei curricule
atractive pentru elevi și creșterea dimensiunii europene și internaționale a
școlii.
Proiectul a abordat o problemă internațională avânt, totodată, și are o
dimensiune europeană. Stereotipizarea și discriminarea au ajuns la proporții
epice, întreaga Europă fiind prinsă în această mentalitate și în tendința de a
aplica un anumit mod de gândire referitor la diferitele categorii de ființe
umane, fără a încerca să le cunoască mai întâi. În timpul mobilităților, elevii
școlii noastre au aflat diverse lucruri despre tipurile de discriminare,
stereotipuri, despre naționalitățile europene, pericolele și rezultatele
stereotipizării și discriminării. De asemenea, au primit informații despre
organisme naționale și europene care tratează aceste probleme, linii de
asistență pentru elevii și persoanele în vârstă care sunt victime ale
discriminării. Elevii noștri învățat lecții valoroase despre egalitatea de gen,
egalitatea rasială și religioasă, fiind astfel instruiți pentru a se dezvolta în
continuare ca cetățeni europeni, cu orizonturi deschise, care judecă oamenii
dincolo de aparențe și origine. Acesta este motivul pentru care schimburile de
elevi au fost esențiale:au permis elevilor să-și dezvolte conștientizarea
interculturală și intraculturală - relaționând cu colegii lor, comunicând în
limba engleză, cu aceștia, participând la activități culturale, lucrând pe grupe,
participând la jocuri interactive, cunoscându-i individual, evitând orice
gândire stereotipică, sesizând diferitele aspecte despre alte culturi și,
defininindu-se, de asemenea, mai bine în contextul european; au permis
profesorilor să dobândească know-how despre tratarea acestor probleme în
școala noastră, organizând campanii și evenimente de sensibilizare în cadrul
școlii, în cadrul unor sărbători speciale, cum ar fi Ziua Europei, Ziua
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Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, Ziua Internațională
pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Cadrele didactice au
coordonat lucrările de artă, poezie, fotografie, concursurile de scriere creativă
ale elevilor pentru a sensibiliza comunitatea locală cu privire la problema
discriminării. De asemenea, cadrele didactice au observat cum reacționează
elevii din diferite țări la aceleași conținuturi. S-au realizat schimburi de bune
practici cu colegii noștri europeni, am aflat lucruri interesante despre cultura
și tradițiile acestora și ce anume ne diferențiază de alte culturi de pe scena
europeană. Toți participanții acestui proiect au comunicat în limba engleză,
ceea ce i-a ajutat să își îmbunătățească abilitățile lingvistice.
Proiectul ERASMUS + are un impact foarte mare în sporirea dimensiunii
europene a școlii noastre. Fiind parteneriat strategic cu schimburi pe termen
scurt cu elevii, valoarea adăugată va fi și mai mare.
Proiectul Erasmus+ desfasurat în scoala noastra a dus la abordarea dintr-o
noua perspectiva a procesului educativ crescandu-se astfel motivatia copiilor
de a participa la cursurile desfasurate. De asemena cadrele didactice formate
la cursurile au avut parte de un schimb cultural si o schimbare de mentalitate
asupra diversitatii si multiculturalitatii, impartasind mai apoi noile
perspective atat elevilor cat si colegilor si comunitatii locale.
Proiectul Erasmus+ joaca un rol cheie in integrarea universitatilor si a
studentilor in Uniunea europeana printr-o mai buna intelegere a
modalitatilor in care functioneaza diverse sisteme de invatamant. De
asemenea contribuie si la sporirea gradului de incredere si independenta a
studentilor, la cresterea nivelului lor de toleranta si la familiarizarea lor cu
diverse structuri europene.
Proiectul va contribui la dezvoltarea strategica a institutiei noastre in viitor,
va consolida dimensiunea europeana a acesteia, va adauga un plus de valoare
intregii activitati a organizatiei scolare.Competentele si experientele
dobandite la aceste cursuri vor contribui la o mai buna gestionare a
diversitatii in salile de clasa, la sprijinirea tuturor elevilor cu planuri
individuale de educatie, sporind astfel implicarea acestora.Prin participarea
profesorilor la programe de formare internationala se urmareste atingerea
obiectivelor propuse, dar si racordarea sistemului instructiveducativ la cel
european prin schimbul de bune practici. Asupra scolii noastre, impactul va
consta direct in atingerea tintelor strategice din PDE privind: imbunatatirea
competentelor profesionale, sociale si interculturale ale cadrelor didactice,
imbunatatirea strategiilor educationale, optimizarea activitatilor de
consiliere scolara, imbunatatirea relatiilor scoala-familie-comunitate,
optimizareasprijinului oferit elevilor cu risc de abandon, adaptarea metodelor
de predare-invatare, care sa corespunda nevoilor elevilor, cu dificultati de
invatare, invatarea unor tehnici si metode ce promoveaza ideea de "scoala
prieteneasca", dezvoltarea de programe pentru prevenirea parasirii timpurii
a scolii si a abandonului scolar. Participarea la aceste cursuri reprezinta cea
mai buna cale pentru integrarea scolii in context european, dezvoltarea de
relatii sociale si profesionale cu profesori din alte tari si pentru a afla detalii
despre alte oportunitati de cooperare europeana.
Promovarea comunicarii si cooperarii bazate pe diversitate culturala.
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Cresterea sentimentului de apartenenta la o Comunitate Europeana. Definirea
tolerantei si a intelegerii reciproce la nivel European.
Promovarea interculturalitătii, toleranței și a respectivului față de valorile
europene; dialog intercultural.
Promovarea valorilor europene.
Promoveaza dimensiunea europeana a educatiei.
Putem aduce in regiunea nostra programe, metode, etc. foarte inovatoare, si
pentru aceasta beneficiem si de ceva fonduri. Fara aceste parteneriate oferta
nostra de educatie non-formala ar fi mult mai saracacioasa, colegii si
beneficiarii nostri ar avea parte de mult mai putine experiente de invatare.
Racordarea institutiei la un sistem educational European echilibrat în
domeniul de referinta. Implementarea unor noi metodologii de predare si
invatare pentru profesori si studenti.
Schimb cultural, schimb de bune practici - cresterea calitatii actului
educational
Schimb de bune practice. Formarea unor echipe multidisciplinare de experti
din domeniul invatamantului superior.
Schimb de bune practici cu partenerii europeni, adoptarea de noi proceduri de
lucru, cresterea vizibilitatii activitatii institutiei beneficiare si a consortiului de
parteneri
Schimb de experiență și colaborare cu colegi din alte țări(pentru elevi si cadre
didactice), recunoaștere internațională a celor mai bune proiecte colaborative
prin premii și certificate de calitate
Schimb de idei si experiente cu actorii educationali din alte sisteme de
invatamant, care contribuie la dobandirea de noi competente si abilitati;
cunoasterea si identificarea de bune practici in tarile patenere in aria
tematica a parteneriatului; imbunatatirea predarii si invatarii din
perspectiva competentelor dobandite.
Schimbarea mentalitatii elevilor si profesorilor
Schimbarea mentalitatii si oferirea unei educatii la standarde europene,
dezvoltarea simtului civic si a retelei scolare europene.
Schimbul de bune practici cu mai multe instituții europene îm privința
predării STEM, deschidere culturală și lingvistică, dezvoltarea dimensiunilor
ecologică, socială și de voluntariat.
Schimbul de experiență cu elevi și profesori din alte țări, cunoașterea culturii
și istoriei altor țări. Colegiul nostru a devenit cunoscut în străinătate.
Schimburile de experienta cu alte tari sunt de un real folos pentru toți cei
implicați deoarece sunt puternic motivați de studia, sunt provocați de diverse
activități, sunt incantați ca pot afla informații pe “viu” din cultura, istoria
altor tari.Elevii și profesorii tin legătura cu elevii și profesorii din țările
partenere, comunica, se vizitează in vacante. In opinia mea, participarea la
proiectele Erasmus+ chiar ajuta foarte mult in dezvoltarea dimensiunii
europene a instituției beneficiare. Teoria , in sensul de informare din diverse
surse, este buna, dar practica schimba atitudini, chiar și conceptul despre
viața.
Schimburile de experienta intre parteneri contribuie la imbunatatirea
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metodelor și instrumentelor de pedagogie prin integrarea cele mai inovative
tehnologii în procesul de predare-învățare.
Scoala in care imi desfasor activitatea are o dimensiune europeana prin toate
activitatile si proiectele derulate care au avut si au un impact pozitiv pentru
scoala, elevi, profesori si parinti.
Scoala Profesionala Speciala Bals, institutie de invatamant preuniversitar
special a beneficiat de aceasta oportunitate unica pentru elevii si cadre
didactice din unitate. Valoarea adaugata este evidenta atat din punctul de
vedere al exemplului de bune practici cat si din punctul de vedere al
schimbului de experienta cu scolile partnere, ocazie ce ne permite alinierea la
sistemul european de educatie.Simplul fapt ca am participat la activitatile
acestui proiect , am format competente specifice invatamantului special, ne
am documentat despre modul in care alte tari din Europa lucreaza la
integrarea elevilor cu cerinte educationale speciale.Am reusit sa aducem
valoare adaugata prin creseterea motivatiei elevilor din invatamantul special,
cresterea implicarii avand ca finalitate integrarea sociala in urma finalizarii
studiilor.Valoarea adaugata a fost si la nivelul combaterii discriminarii
elevilor cu cerinte educationale speciale in contextul integrarii si adaptarii
nivelului de educatie romanesc la nivel european.
Scolala noastră va dezvolta o nouă viziune a actului educațional, educația
incluziva, dezvoltandu-se latura europeana a unității noastre școlare.
Se dezvolta toleranta fata de elevi din alte natiuni, se dezvolta interesul de a
invata limbi straine, se dezvolta comunicarea intre elevii romani cu cei din
alte tari, etc.
Se lărgeste orizontul educațional al participanților conducand la
îmbunătațirea calității și perspectivei europene în instituția noastră prin
cooperare și schimb de bune practici.
Servesc la exersarea comunicarii in limba de circulatie internationala,
schimburi de idei, practici, experiente, contribuie la invatarea prin
colaborare, perfectionarea practicilor didactice, vizibilitate europeana a
institutiei
Sprijin in implementarea politicilor UE in Romania, reducerea discrepantelor
si a decalajelor existente
Sunt foarte multe aspecte care adauga valoare ex. dechidere catre nou,
inovare, chiar crestere economica prin exploatarea pietelor europene (in
urma proiectelor de exemplu).
Școala beneficiară poate depăși problemele cu care se confruntă, inerția și își
diversifică funcțiile, devenind la rândul ei un centru de resurse.
Școala noastră și-a propus dezvoltarea dimensiunii europene prin proiecte.
Sperăm ca prin participarea la activitățile din proiecte să reușim acest lucru.
Contactul elevilor cu elevi din alte țări îi ajută să comunice mai bine în limba
engleză, să interacționeze cu elevi din toate categoriile sociale și religii
diferite.
Un proiect Erasmus+ aduce în instituția beneficiară oportunitatea de formare
într-un spațiu diferit , în contact cu parteneri noi, utilizând mijloace de
învățare menite să formeze competențe europene; comunicare intr-o limba de
circulație internațională, implicare , integrare și lucrul în echipă.
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Utilizarea rezultatelor şi a produselor proiectelor în activitatea didactică şi
extracurriculară îmbină valorile europene ale educației cu cele naționale,
generând o deschidere a şcolii către Europa. Toate aceste proiecte au un
impact puternic asupra elevilor și cadrelor didactice, atât în ceea ce privește
creșterea calității actului educațional prin promovarea unui învățământ
centrat pe elev, utilizând metode moderne de învățare/evaluare, cât și în
asimilarea și promovarea valorilor europene ca toleranţa, respectul faţă de
alte culturi, cooperarea, interesul pentru cunoaştere, flexibilitate, spiritul
comunitar, voluntariat, performanţă şi eficienţă.
Valoarea adaugata a proiectelor de tip Erasmus+ poate fi observata asupra
participantilor , la nivel individual, acestia contribuind activ la crearea de noi
legaturi. La nivel regional si national, valoarea adaugata poate fi observata
privind la numarul de proiecte finantate, numar care este in crestere.
Valoarea adaugata a proiectului consta in posibilitatea de a aduna experiente
de buna practica, activitati si idei care sa-i ajute pe participanti sa deprinde
noi abilitati de lucru si sa cunoasca particularitatile fiecarei tari partenere in
domeniul abordat.
Valoarea adaugata de proiectele Erasmus + in dezvoltarea dimensiunii
europene a institutiei noastre o constituie schimbul activ de experienta si bune
practici intre elevii institutiilor partenere, intre profesorii implicati. Lucrul
intr-o echipa europeana , cu membri provenind din tari diferite, culturi
diferite ne ajuta sa ne intelegem si sa ne acceptam mai usor diversitatea
opiniilor, actiunilor si deciziilor. Invatam unii de la altii, dezvoltam noi
metode si tehnici de invatare formala, non-formala pe care elevii nostri si le
doresc.
Valoarea adaugata de proiectele Erasmus+ este foarte mare intrucat
raspunde nevoilor de dezvoltare institutionala prin formarea cadrelor
didactice si a cursantilor scolii, prin schimbul de bune practici si transferul
acestora la nivelul scolii.
Valoarea adaugata de proiectele Erasmus+ in dezvoltarea dimensiunii
europene a institutiei beneficiare este reprezentata de relatiile stabile de
colaborare stabilite cu partenerii si participantii internationali la proiecte,
schimbul de bune practici intre parteneri si transferul de conoastere.
Valoarea adaugata include deschiderea umana si institutionala, flexibilitatea
abordarilor, dorinta de descoperire a lucrurilor noi, cresterea calitativa a
abordarilor educative.
Valoarea adăugată a proiectelor Erasmus+ constă în posibilitatea de a aduna
experiențe de bună practică la nivel european, experiențe care să-i ajute pe
participanți să dobândească noi abilități de lucru și să-și îmbunătățească
competențele.
Valoarea adăugată de implementarea unui proiect Erasmus+ în dezvoltarea
dimensiunii europene a instituției beneficiare reprezintă posibilitatea
perfecționării din punct de vedere profesional a tuturor participanților la
mobilitate prin schimbul de bune practici și însușirea unor metode inovative
de predare-învățare, prin dezvoltarea competențelor lingvistice a
participanților la mobilitate și respectiv relatiile de colaborare ce se stabilesc
cu profesorii din celelalte țări partenere.
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Valoarea adăugată de proiectele Erasmus + in dezvoltarea dimensiunii
europene a instituției beneficiare este una destul de însemnată deoarece
implicarea acesteia duce la o recunoaștere atât națională cât și internațională
a aportului pe care îl aduce aceasta la formarea unei mari comunități
europene.
Valoarea adăugată este una cât se poate de consistentă, ne ajută pe noi să ne
dezvoltăm, să învățăm de la alții, să învățăm metodel folosite de alții, să ne
dezvoltăm abilitățile de comunicare, de comunicare în limba engleză, să
implementăm proiecte.
Valoarea adăugată rezidă în principal din exemplele de bune practici
descoperite prin contactul cu partenerii europeni și contextele de exersare a
competențelor-cheie.
Valoarea adugata este in principal la elevi (deschidere, stima de sine crescuta,
o mai buna invatare, prin stagiile de practica, capacitate de organizare intrun alt mediu cultural, etc), dar si la profesorii care vor beneficia de cursuri de
formare. In acelasi timp, echipa manageriala a inteles ca proiectele erasmus
aduc o mare deschidere tuturor persoanelor implicate. Desi suntem o scoala
buna, cu rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat, din sondajele
efectuate de catre mine in randul elevilor, am constatat ca unii dintre ei au
ales scoala nostra si pentru ca au auzit ca aici se realizeaza proiecte Erasmus
pentru elevi.
Valoarea dată de proiectele Erasmus instituției beneficiare în cea ce privește
dezvoltarea dimensiunii europene a instituției respective este presiunile
exercitate de a lua măsuri, precum; îmbunătățirea calității și consolidarea
dimensiunii europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a
cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și
a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale.
Valoarea este cantitatea mare de cunostinte despre realitatea Europeana si
despre continutul cetateniei europene, care se adauga la dezv. inst. benef. de
catre tinerii care sosesc la un proiect pt o perioada mai scurta sau lunga, prin
interactiuni, prin discutii.
YouthPass-ul si crearea de noi parteneriate intre ong urile de tineret.

Pe lângă întrebarea cu răspuns elaborat referitoare la valoarea adăugată adusă de
implementarea proiectelor Erasmus+ la dezvoltarea dimensiunii europene a
organizaţiilor/ instituţiilor beneficiare, respondenţii au fost solicitaţi să facă
aprecieri privind măsura în care aceste proiecte contribuie dezvoltatea a 16 aspecte
specifice domeniilor educaţie, formare şi tineret.
Frecvenţa aprecierilor celor 833 de respondenţi este prezentată în tabelul şi
diagrama următoare.
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Aspecte vizate
Dezvoltarea de
competente/abilitati
relevante pentru piata muncii
Consolidarea coeziunii
sociale
Imbunatatirea calitatii
serviciilor de educatie si
formare
Modernizarea sistemelor de
educatie si formare
Cooperarea intre institutii din
tarile participante la
programul Erasmus+
Cresterea atractivitatii
institutiilor furnizoare de
educatie, formare
Imbunatatirea predarii si
invatarii limbilor straine
Promovarea participarii la
viata democratica in UE
Promovarea cetateniei active
Promovarea dialogului
intercultural
Promovarea incluziunii
sociale
Completarea reformelor de
politici in domeniul tineret
Imbunatatirea transparentei
rezultatelor invatarii obtinute
in contexte de invatare
diferite
Recunoasterea rezultatelor
invatarii obtinute in contexte
diferite (formale/nonformale/informale)
Consolidarea dimensiunii
internationale a activitatilor
de educatie si formare
Consolidarea dimensiunii
internationale a activitatilor in
domeniul tineretului

În foarte
mare măsură

În mare
măsură

Suficient

În mică
măsură

Nu știu

Deloc

44.66% 372 39.02% 325 11.40%

95

2.40% 20 0.84%

7

1.68% 14

44.06% 367 41.54% 346

9.72%

81

2.88% 24 0.48%

4

1.32% 11

60.86% 507 31.09% 259

6.60%

55

0.84%

0.12%

1

0.48%

4

45.74% 381 37.09% 309 12.24% 102 3.36% 28 0.48%

4

1.08%

9

74.31% 619 20.05% 167

4.20%

35

0.84%

0.12%

1

0.48%

4

56.06% 467 34.33% 286

5.76%

48

2.28% 19 0.24%

2

1.32% 11

57.38% 478 29.05% 242

8.52%

71

3.12% 26 0.84%

7

1.08%

48.62% 405 33.73% 281 12.24% 102 2.88% 24 0.96%

8

1.56% 13

51.86% 432 33.25% 277 10.20%

85

3.00% 25 0.36%

3

1.32% 11

69.39% 578 24.49% 204

4.44%

37

1.08%

0.12%

1

0.48%

57.02% 475 31.93% 266

8.40%

70

1.32% 11 0.00%

0

1.32% 11

7

7

9

9

4

26.89% 224 31.57% 263 19.69% 164 7.92% 66 4.56% 38 9.36% 78

50.54% 421 34.57% 288 10.08%

84

1.92% 16 0.72%

6

2.16% 18

55.22% 460 33.13% 276

8.04%

67

1.68% 14 0.60%

5

1.32% 11

64.35% 536 28.93% 241

4.80%

40

1.08%

3

0.48%

9

0.36%

4

44.54% 371 29.77% 248 12.24% 102 2.64% 22 3.84% 32 6.96% 58
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Procente din numărul total al aprecierilor privind contribuția la dezvoltare/
îmbunătățire în domeniiile educației, formării și tineretului a proiectelor
gestionate de Agenția Națională
6.96%
2.64% 12.24%

Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor in
domeniul tineretului
Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor
de educatie si formare
Recunoasterea rezultatelor invatarii obtinute in
contexte diferite (formale/non-formale/informale)
Imbunatatirea transparentei rezultatelor invatarii
obtinute in contexte de invatare diferite
Completarea reformelor de politici in domeniul tineret
Promovarea incluziunii sociale
Promovarea dialogului intercultural
Promovarea cetateniei active
Promovarea participarii la viata democratica in UE
Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine
Cresterea atractivitatii institutiilor furnizoare de
educatie, formare
Cooperarea intre institutii din tarile participante la
programul Erasmus+
Modernizarea sistemelor de educatie si formare
Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare
Consolidarea coeziunii sociale
Dezvoltarea de competente/abilitati relevante pentru
piata muncii

0.48%
1.08%
4.80%

29.77%

44.54%

28.93%

1.32%
1.68%
8.04%

64.35%

33.13%

2.16%
1.92%10.08%

34.57%
9.36%
7.92% 19.69%
31.57%
26.89%
1.32%
1.32%8.40%
31.93%
0.48%
1.08%
4.44%

50.54%

57.02%

24.49%

69.39%

1.32%
3.00%10.20%

33.25%

1.56%
2.88% 12.24%

33.73%

1.08%
3.12%
8.52%

55.22%

51.86%
48.62%

29.05%

1.32%
2.28%
5.76%

57.38%

34.33%

0.48%
0.84%
4.20%

20.05%
1.08%
3.36% 12.24%

0.48%
0.84%
6.60%

56.06%
74.31%

37.09%45.74%
31.09%

1.32%
2.88%9.72%
1.68%
2.40% 11.40%

60.86%
41.54%
44.06%

39.02%
44.66%

0.00% 10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%
Nu știu

Deloc

În mică măsură

Suficient

În mare măsură

În foarte mare măsură

Ţinând cont de frecvenţele aprecierilor, scorurile medii calculate, (din maximum 5)
sunt următoarele:
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Aspecte vizate
Cooperarea intre institutii din tarile participante la programul Erasmus+
Promovarea dialogului intercultural
Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor de educatie si formare
Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare
Promovarea incluziunii sociale
Cresterea atractivitatii institutiilor furnizoare de educatie, formare
Recunoasterea rezultatelor invatarii obtinute in contexte diferite (formale/nonformale/informale)
Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine
Imbunatatirea transparentei rezultatelor invatarii obtinute in contexte de invatare diferite
Promovarea cetateniei active
Promovarea participarii la viata democratica in UE
Consolidarea coeziunii sociale
Dezvoltarea de competente/abilitati relevante pentru piata muncii
Modernizarea sistemelor de educatie si formare
Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor in domeniul tineretului
Completarea reformelor de politici in domeniul tineret

Scoruri medii
acordate

Procent din
scorul maxim

4.60
4.53
4.46
4.41
4.33
4.32

92.10%
90.68%
89.14%
88.12%
86.65%
86.41%

4.28

85.64%

4.26
4.19
4.19
4.10
4.09
4.08
4.07
3.96
3.44

85.13%
83.80%
83.76%
82.04%
81.87%
81.59%
81.40%
79.16%
68.84%

Scor mediu calculat, referitor la aprecierile respondenților privind contribuțiile
aduse la îmbunătățirea/dezvoltarea educației, formării și tineretului de proiectele
gestionate de Agenția Națională
Scor mediu total: 4,21
Completarea reformelor de politici in domeniul…
Consolidarea dimensiunii internationale a …
Modernizarea sistemelor de educatie si formare
Dezvoltarea de competente/abilitati relevante …
Consolidarea coeziunii sociale
Promovarea participarii la viata democratica in UE
Promovarea cetateniei active
Imbunatatirea transparentei rezultatelor invatarii…
Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine
Recunoasterea rezultatelor invatarii obtinute in…
Cresterea atractivitatii institutiilor furnizoare de…
Promovarea incluziunii sociale
Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si…
Consolidarea dimensiunii internationale a …
Promovarea dialogului intercultural
Cooperarea intre institutii din tarile participante la…

3.44
3.96
4.07
4.08
4.09
4.10
4.19
4.19
4.26
4.28
4.32
4.33
4.41
4.46
4.53
4.60

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
Scor mediu
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Se observă că cele mai mari scoruri corespund: Cooperării între instituţii din ţările
participante la programul Erasmus+ (4,60), Promăvării dialogului intercultural
(4,53) şi Consolidării dimensiunii internaţionale a activităţilor de educaţie şi
formare (4,46). Scorul mic, de 3,44 calculat pentru Completarea reformelor de
politici în domeniul tineretului se justifică prin numărul mic de respondenţi care au
implementat sau implementează proiecte

de parteneriat și Dialog structurat

Erasmus+ în domeniul Tineret.
Respondenții care în anul 2019 au avut proiecte în implementare dat următoarele
răspunsuri la întrebarea:
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele Erasmus+, Corpul
European de Solidaritate și SEE a corespuns nevoilor dumneavoastră
de formare profesională?
Răspunsuri
74.86%
18.60%
3.99%
0.64%
1.91%

Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

825
205
44
7
21
1102

Frecvența aprecierilor privind măsura în care participarea la
proiecte a răspuns nevoilor de formare profesională ale
respondenților
1000

825

800
600
400

205

200

44

7

21

suficient

în mică măsură

deloc

0
în foarte mare în mare măsură
măsură

Răspunsuri

Media calculată din aceste răspunsuri este 4,55, mai mică decât cea din 2018 cu
0,05.

90

La întrebarea: ”În ce măsură participarea la proiectul/proiectele Erasmus+,
Corpul European de Solidaritate

și SEE a corespuns nevoilor

dumneavoastră de dezvoltare personală?” frecvența răspunsurilor a fost:
Răspunsuri
75.86%
18.06%
4.08%
0.27%
1.72%

Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

836
199
45
3
19
1102

Frecvența aprecierilor privind măsura în care participarea la
proiecte a răspuns nevoilor de dezvoltare personală ale
respondenților
1000
800
600
400
200
0

836

199

în foarte mare în mare măsură
măsură

45

3

19

suficient

în mică măsură

deloc

Răspunsuri

Media calculată din aceste răspunsuri este 4,58, mai mică decât cea din 2018 cu
0,06.
Și în cazul întrebării:
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele Erasmus+, Corpul
European de Solidaritate și SEE a corespuns nevoilor instituției
beneficiare a proiectului/proiectelor?
frecvența răspunsurilor a dus la o valoare medie mai mică decât în anul 2018 (4,57,
față de 4,71 în anul 2018).
Răspunsuri
76.43%
842
18.02%
199
2.82%
31
0.18%
2
0.18%
2

Nivel de apreciere
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

1102
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Frecvența aprecierilor privind măsura în care participarea la
proiecte a a corespuns nevoilor instituției beneficiare a
proiectului/proiectelor sau ale comunității?
1000

840

800
600
400
198

200

31

2

2

suficient

în mică măsură

deloc

0
în mare măsură

în foarte mare
măsură

Series1

III.2.1

Aprecierile

respondenţilor

beneficiari

ai

proiectelor

de

mobilitate Erasmus+ (KA1) în implementare în anul 2019
665 dintre respondenți au declarat că în anul 2019 au avut în implementare
proiecte de mobilitate Erasmus+.
Aveti în implementare, ați finalizat sau ați
participat la proiecte de mobilitate Erasmus+?

NU, 168,
20%

DA, 665,
80%

Pentru a identifica percepţia respondenţilor privind măsurile luate pentru
asigurarea calităţii mobilităţilor cu scop de învăţare şi a valitării, recunoaşterii,
transferului şi acumulării rezultatelor învăţării (implementarea Sisstemului
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European de Credit pentru Educaţie şi Formare Profesională-ECVET), chestionarul
a conţinut întrebări referitoare la:


activităţi derulate pentru asigurarea calităţii mobilităţilor;



documente agreate cu partenerii anterior mobilităţilor;



evaluarea rezultatelor învăţării obţinute în mobilitate;



modalităţile de certificare;



raportarea rezultatel0r învăţării la standardele de pregătire profesională/
ocupaţionale;



sprijinul

acordat

participanţilor

la

mobilitate

de

către

organizaţiile/instituţiile beneficiare;


recunoaşterea rezultatelor învăţării obţinute în mobilitate;

La întrebarea referitoare la activităţile derulate în cadrul proiectelor de mobilitate
pentru aisgurarea calităţii mobilităţilor, au răspuns 635 persoane, iar cei mai mulţi
dintre acestea (539 - 84,88%) au declarat că "Au fost semnate contracte/acorduri
de formare/învăţare între organizaţiile de trimitere, de primire şi participant".
Frecvenţele răspunsurilor sunt următoarele:

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul
total de
răspunsuri

Nu stiu ce activitati s-au derulat

3

0.47%

Nu s-au derulat astfel de activitati

8

1.26%

Altele tipuri de activitati (vă rugăm să menționați)

25

3.94%

Inca nu s-au organizat mobilitati

62

9.76%

Întâlniri pregătitoare între parteneri

227

35.75%

In catalogul de cursuri au fost prezentate detalii privind asigurarea calitatii cursurilor de formare.

298

46.93%

Organizatia furnizoare a formarii a trimis o scrisoare de intentie.

304

47.87%

Activități care au avut drept obiectiv monitorizarea

383

60.31%

Activități de pregătire (de specialitate, lingvistică, pedagogică, culturală)

431

67.87%

Activități de promovare

483

76.06%

Au fost semnate contracte/acorduri de formare/invatare intre organizatiile de trimitere, de primire si participanti.

539

84.88%

Activități derulate
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Frecvența declarațiilor privind activitățile derulate în vederea
bunei desfășurări și a asigurarii calitatii programelor/stagiilor de
formare s-au derulat urmatoarele activitati:
Au fost semnate contracte/acorduri de
formare/invatare intre organizatiile de trimitere, …

539

Activități de promovare

483

Activități de pregătire (de specialitate,
lingvistică, pedagogică, culturală)
Activități care au avut drept obiectiv
monitorizarea
Organizatia furnizoare a formarii a trimis o
scrisoare de intentie.
In catalogul de cursuri au fost prezentate detalii
privind asigurarea calitatii cursurilor de formare.

431
383
304
298

Întâlniri pregătitoare între parteneri

227

Inca nu s-au organizat mobilitati

62

Altele tipuri de activitati (vă rugăm să
menționați)

25

Nu s-au derulat astfel de activitati

8

Nu stiu ce activitati s-au derulat

3
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Număr de răspunsuri

Cei care au setat Alte tipuri de activități, s-au referit la:







Prezentarea proiectului in liceu si comunitate, etapa de selectie a
participantilor,organizarea echipei de proiect, pregatirea materialelor si
activitatilor pentru prima intalnire cu partenerii-schimb de profesori pe
termen scurt, ce a avut loc in institutia noastra in perioada 3-8.11.2019.
Activitati de diseminare.
Activitati de informare referitoare la proiect. Activitati de pregatire:
constituirea echipei de gestiune a proiectului, selectia participantilor.
Activitati de selectie a cadrelor didactice VET si a elevilor participanti la
mobilitati, participarea elevilor si profesorilor liceului la Saptamana
europeana a competentelor profesionale, etc.
Activităţi privind instructajul şi respectarea unui set de reguli privind
garantarea siguranței și protecției participanților la mobilităţi. În cadrul
acordului semnat cu Școala Gimnazială Prisăcani, participantii la mobilităţi,
s-au angajat, sub semnatură, că vor respecta o serie de reguli referitoare la
drepturile și obligațiile ce le revin, la comportamentul pe toată durată
mobilitaților și necesitatea asumarii sarcinilor ce derivă din calitatea de
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beneficiar al programului Erasmus+ KA1.
Am pregatit un program de prezentare a scolii si a tarii noastre: power point,
dansuri traditionale, mancare traditionala, suveniruri.
Diseminari.
Lansare proiect, Creare pagina de Facebook, Workshop cu elevii din grupul
țintă.
Producerea unor materiale de învățare pentru colegii care nu au participat la
mobilități dar care au putut beneficia de rezultatele proiectului. Prin
materiale de învățare se înțelege: articole, broșuri, prezentări, suporturi de
curs, planuri de activități, exemple de workshopuri, etc.
S-a stabilit comisia de implementare a proiectului si comisia de selectie a
elevilor , s-a organizat selectia participantilor, validarea certificatelor
Europass pentru participanti, certificate de participare pentru profesorii
insotitori si participanti, activitati de consiliere pentru parintii elevilor
participanti, consilierea elevilor pentru pregatirea raportului de stagiu al
participantului, validarea rezultatetelor obtinute de catre elevi in scoala.
Workshop-uri, forum international.

Conform răspunsurilor date, anterior mobilităţilor, cei mai mulţi dintre beneficiari
au agreat cu partenerii/furnizorii conţinutul programelor de formare (81,26%
dintre respondenţi) modalitatile de evaluare a rezultatelor invatarii (74,33% dintre
respondenţi).
Anterior mobilitatilor au fost agreate cu partenerii/furnizorii de
formare următoarele:

Aspecte agreate
Continutul programului de formare
Modalitatile de evaluare a rezultatelor invatarii
Modalitatile de validare si certificare a rezultatelor invatarii
Responsabilii si responsabilitatile privind indrumarea participantilor la formare (mentorat/tutorat)
Responsabilii si responsabilitatile privind monitorizarea programelor de formare
Inca nu s-au organizat mobilitati
Altele intelegeri cu partenerii/furnizorii de formare (vă rugăm să menționați)
Nu stiu ce s-a agreat cu partenerii/furnizorii de formare anterior mobilitatilor
Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in misiuni de predare
Nu s-a agreat nimic cu partenerii/furnizorii de formare anterior mobilitatilor
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Număr de
răspunsuri
516
472
454
447
413
69
16
15
10
2

Procent din
numărul
total de
răspunsuri
81.26%
74.33%
71.50%
70.39%
65.04%
10.87%
2.52%
2.36%
1.57%
0.31%

Frecvența declarațiilor privind aspectele agreate anterior
mobilității cu partenerii/furnizorii de formare
Nu s-a agreat nimic cu partenerii/furnizorii de… 2
Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in…

10

Nu stiu ce s-a agreat cu partenerii/furnizorii de…

15

Altele intelegeri cu partenerii/furnizorii de…

16

Inca nu s-au organizat mobilitati

69

Responsabilii si responsabilitatile privind …

413

Responsabilii si responsabilitatile privind …

447

Modalitatile de validare si certificare a…

454

Modalitatile de evaluare a rezultatelor invatarii

472

Continutul programului de formare

516
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Număr de răspunsuri

Informarea participanţilor la mobilitate, anterior mobilităţii, referitor la condiţiile
de validare a rezultatelor învăţării, la recunoaşterea şi la transferul acestora,
conform răspunsurilor, s-a făcut în cazul majorităţii respondenţilor (73,54%):
Anterior mobilitatilor participantii la mobilitati:
Aspecte vizate
Au cunoscut atat conditiile de validare cat si de recunoastere in context national
a rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina in mobilitate
Inca nu s-au organizat mobilitati
Au cunoscut doar conditiile de validare a rezultatelor invatarii pe care urmau sa
le obtina in mobilitate
Au cunoscut doar conditiile de recunoastere in context national a rezultatelor
invatarii pe care urmau sa le obtina in mobilitate
Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in misiuni de predare
Nu stiu daca anterior mobilitatii participantii au fost informati cu privire la
validarea si recunoasterea rezultatelor invatarii
Nu au cunoscut nici conditiile de validare, nici de recunoastere a rezultatelor
invatarii pe care urmau sa le obtina in mobilitate
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Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

467

73.54%

73

11.50%

53

8.35%

16

2.52%

13

2.05%

9

1.42%

4

0.63%

Frecvența declarațiilor privind informarea participanților la
mobilitate, anterior mobilității
Nu au cunoscut nici conditiile de validare, nici de
recunoastere a rezultatelor invatarii pe care…

4

Nu stiu daca anterior mobilitatii participantii au
fost informati cu privire la validarea si…

9

Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in
misiuni de predare

13

Au cunoscut doar conditiile de recunoastere in
context national a rezultatelor invatarii pe care…

16

Au cunoscut doar conditiile de validare a
rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina…
Inca nu s-au organizat mobilitati

53
73

Au cunoscut atat conditiile de validare cat si de
recunoastere in context national a rezultatelor …

467
0
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Număr de răspunsuri

În cazul a 68,97% dintre respondenți s-a realizat evaluarea rezultatelor învățării de
către organizația de primire. 44,09% dintre respondenți, pe lângă evaluarea de la
furnizorul de formare din organizația de primire, au parcurs un proces de evaluare
și la întoarcerea în țară.
Rezultatele invatarii obtinute de participanti pe durata mobilitatii:

Aspecte vizate
Au fost evaluate atat la organizatiile partenere/furnizoare de formare cat si la
intoarcerea in tara
Au fost evaluate la sfarsitul mobilitatii la organizatiile partenere/ furnizoare de
formare
Nu este cazul, inca nu au avut loc mobilitati
Au fost evaluate pe parcursul activităților de formare de către organizațiile
partenere
Nu stiu
Nu a fost cazul pentru ca mobilitatile au fost misiuni de predare
Nu au fost evaluate
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Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

280

44.09%

158
100

24.88%
15.75%

72
15
7
3

11.34%
2.36%
1.10%
0.47%

Frecvența declarațiilor privind modalitățile de evaluare a
rezultatelor învățării obținute în mobilitate de către
participanți
Nu au fost evaluate

3

Nu a fost cazul pentru ca mobilitatile au fost
misiuni de predare

7

Nu stiu

15

Au fost evaluate pe parcursul activităților de
formare de către organizațiile partenere

72

Nu este cazul, inca nu au avut loc mobilitati

100

Au fost evaluate la sfarsitul mobilitatii la
organizatiile partenere/ furnizoare de formare
Au fost evaluate atat la organizatiile
partenere/furnizoare de formare cat si la …
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Număr de răspunsuri

Dacă nu se iau în considerare respondenții care au declarat că mobilitatea încă nu a
avut loc sau că au participat la misiuni de predare, procentul celor ale căror
rezultate ale învățării au fost evaluate la furnizorul de formare este mult mai mare.
Doar 58,27 % dintre respondenţi declară că participarea la mobilitate a fost
documentată cu documentul Mobilitate Europass. Eliberarea acestui document
este obligatorie pentru participanţii la mobilităţi în domeniile: Educaţie şcolară,
Educaţia Adulţilor şi VET (701 respondenţi).
Persoanele participante la mobilitati:

Tip de certificare
Au primit certificat de participare
Au primit Documentul Mobilitate Europass sau Youthpass
Nu este cazul pentru ca inca nu s-au derulat mobilitati
Nu au primit niciun fel de certificat
Nu stiu
Au primit alt tip de certificat (vă rugăm să menționați)
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Număr de
răspunsuri
380
370
95
23
23
21

Procent din
numărul total
de răspunsuri
59.84%
58.27%
14.96%
3.62%
3.62%
3.31%

Frecvența declarațiilor privind tipurile de certificare a participării
la mobilitate
Au primit alt tip de certificat (vă rugăm să…

21

Nu stiu

23

Nu au primit niciun fel de certificat

23

Nu este cazul pentru ca inca nu s-au derulat…

95

Au primit Documentul Mobilitate Europass sau…

370

Au primit certificat de participare
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Persoanele care au declarat că au primit alt tip de certificat s-au referit la:


















Documentele au fost scrise de mine pentru fiecare participant in parte si
doresc sa stiu in continuare ce se mai intampla cu ele. Multumesc!
4 participanţi au primit 4 suplimente de certificare Europass cu 10 puncte
ECVET transferabile.
Adeverinta de la echipa de proiecte a scolii.
Au primit certificat de la firmele intermediare pentru activitatile culturale si
utilizare limba engleza.
Certificat de mulgator.
Certificat lingvistic.
Certificate de competență lingvistica (in contextul pregatirii lingvistice).
De la unitatile la care au efecuat stagiile de practica
ECVET
In unelel cazuri, s-au primit si Certificate de participare standard ale
organizatiei-gazda
Mobilitatea a fost si va fi inscrisa in foaia matricola
Participantii la mobilitatile de formare au primit si recomandari din partea
firmelor in care si-au derulat activitatea de formare.
Pasaport lingvistic
Pasaport lingvistic, actualizare CV Europass
Persoanele care au soliciat au primit Youthpass.
Recunoastere ECVET, certificat pregatire lingvistica
Transcript of Records.

Cu privire la raportarea rezultatelor învăţării obţinute în mobilitate la standardele
de pregătire profesională sau la standardele ocupaţionale, respondenţii declară:
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Activitatile de formare derulate in perioadele mobilitatilor au vizat
rezultate

ale

invatarii

care

corespund

standardelor

de

formare

profesionala/ocupationale pentru calificarile/ocupatiile participantilor:

Situații posibile
DA - in totalitate
Nu este cazul pentru ca nu s-au organizat inca mobilitati
DA - partial
Nu este cazul, activitățile au fost de învățare non-formală (proiecte de tineret)
Nu este cazul pentru ca mobilitatile au constat in misiuni de predare
Nu stiu
NU

Procent
din
numărul
total de
Număr de
răspunsuri răspunsuri
399
62.83%
93
14.65%
74
11.65%
37
5.83%
13
2.05%
12
1.89%
7
1.10%

Frecvența declarațiilor privind legătura între rezultatele
învățării vbizate în mobilitate și standardele de pregătire
profesională/ocupaționale
NU

7

Nu stiu

12

Nu este cazul pentru ca mobilitatile au constat …

13

Nu este cazul, activitățile au fost de…

37

DA - partial

74

Nu este cazul pentru ca nu s-au organizat inca…

93

DA - in totalitate
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Din răspunsurile date rezultă că 74,48% dintre respondenți au beneficiat de
activități de formare în care rezultatele învățării corespund total sau parțial
standardelor de pregătire profesională sau standardelor ocupaționale.
Cea mai mare parte dintre respondenţi apreciază că organizaţiile de trimitere au
sprijinit participarea la mobilitate a personalului/elevilor/studenţilor/tinerilor:
Participantii la mobilitati cu scop de invatare sau formare au fost sprijiniti de
institutia sau organizația in care lucreaza/invata:
100

Număr de
răspunsuri
6
24
58
93
454

Situații posibile
NU
Nu stiu
DA - partial
Nu este cazul pentru ca nu au fost inca organizate mobilitati
DA - in totalitate

Procent din
numărul total de
răspunsuri
0.94%
3.78%
9.13%
14.65%
71.50%

Frecvența declarațiilor privind sprijinul acordat
participanților la mobilitate de către organizația de trimitere:
454

500
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93

58

0
DA - partial

Nu este cazul
DA - in totalitate
pentru ca nu au
fost inca organizate
mobilitati

Număr de răspunsuri

Referitor la sprijinul acordat de către organizația/instituția de trimitere,
comentariile sunt următoarele:
•
•
•

•

•

Au fost realizate activitati de pregatire culturala, pedagogica si lingvistica.
Desi elevii participanti in proiect sunt invoiti de la ore, cadrele didactice
participante in mobilitati trebuie sa-si asigure suplinirea.
Dezvoltarea calității formarii: corelarea si actualizarea
cunostintelor,
abilitatilor si competentelor profesionale şi tehnice formate cu cerinţele pieţei
muncii; integrarea elevilor din medii defavorizate si accesul cu sanse egale
la educatie de calitate; formarea si dezvoltarea de competențe lingvistice la
elevi, de sensibilizarea la alte culturi si fata de diversitatea culturala;
diversificarea formelor de învăţare, integrarea invatarii in scoala cu
invatarea bazata pe practica.
Financiar, cheltuielile au fost total acoperite de fondurile proiectului; logistic,
au fost realizate toate conditiile pentru transport, cazare, mancare, asigurari
de toate tipurile, managementul riscurilor; pregatire anterioara mobilitatilor:
pedagogica. lingvistica, culturala.
În vederea unei bune gestionări a grantului primit; în vederea găsirii unor
oferte de cazare bune (ca și costuri, condiții, apropiere de locația cursului);
pentru pregătirea lingvistică (instituția a solicitat organizarea unui curs de
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limba engleză în scoala, desfășurat prin CCD Dambovita; în comunicarea cu
furnizorii de formare.
Li s-a prezentat programul clar al activitatii de formare si logistica necesara
participarii; a fost organizata pregatirea participantilor, atat cea didactica,
cat si cea culturala si lingvistica; s-a realizat registrul riscurilor pe perioada
deplasarii si numere de contact in cazuri de urgenta; participantii au avut
card european de sanatate si asigurare pe perioada calatoriei; au fost
realizate contractele tripartite pe care le-au semnat toate partile inainte de
mobilitate; a fost obtinut certificatul de mobilitate Europass; au fost sprijiniti
in alegerea transportului si a cazarii pe perioada desfasurarii formarii.
Pregătire lingvistică, pregătire culturală, pregătire de specialitate, suport
financiar pentru cheltuieli suplimentare cerute de furnizor.
Pregatirea mobilitatii (lingvistica, culturala, pedagogica), card de sanatate
european,
asistenta tutoriat/ mentorat pe toata durata mobilitatii,
asigurarea conditiilor bune de cazare si masa.
Selecția participanților și informarea acestora despre obiectivele proiectului,
semnarea contractelor cu școala, obținerea documentelor Europass Mobility,
organizarea deplasărilor (cazare, transport), monitorizarea mobilităților,
diseminarea rezultatelor obținute în urma cursului.
Participanții au fost sprijiniti, de echipa de management, in totalitate in tot
ceea ce implica participarea la un proiect Erasmus – informatii referitoare la
tematica cursului, modul de evaluare, transport, cazare, absolut tot. Au
participat la sesiuni de formare culturala, pedagogică si lingvistica realizate
de profesorii responsabili cu formarea culturala si lingvistica din echipa de
proiect si au avut intregul sprijin al echipei manageriale si din partea
coordonatorului de proiect. Administrativ si financiar (prin contabilul școlii).
Echipa de proiect s-a ocupat de toata logistica: oferte de cazare, masa,
achizitionare bilete transport si transfer aeroport, suport in timpul mobilitatii,
pregatire ante-mobilitate, în funcție de tipul de contractul încheiat cu
participanții. Institutia a asigurat suplinirea cadrelor didactice pe perioada
mobilităților.
Asigurarea transportului - a achizitionat biletele avion si a asigurat transferul
elevilor cu un microbuz la aeroport si retur. Asigurarea SECURITATII
elevilor participanti la mobilitati- a achizitionat pentru toti elevii: ASIGURARI
DE SANATATE (carduri europene de sanatate si asigurari suplimentare de
sanatate, pentru a acoperi cheltuieli de asistenta medicala acordata in caz de
imbolnavire subita, accident sau deces); ASIGURARI CIVILE care sa acopere
daunele cauzate de participant pe durata sederii sale în strainatate;
ASIGURARE DE ACCIDENT la locul de munca, ASIG CALATORIE inclusiv pt
pierdere bagaje. Asigurarea prin intermediul pers insotitoare integritatea
corporala si sanatatea participantilor pe durata mobilitatii (transp intern,
international si stagiu) contract cu scoala. Pregatirea pedagogica, culturala.
Redactarea documentelor necesare mobilitatilor elevilor. MONITORIZAREA
SI INDRUMAREA participantilor pe perioada mobilitatii.
Sprijinirea
participantilor in redactarea raportarilor finale si accesului pe OLS.
Realizarea demersurilor necesare legate de transport, cazare, masă, achitare
taxă curs. Întocmirea documentelor aferente - contracte, documente Europass,
etc. Pregătire lingvistică și culturală.
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A fost asigurat timpul desfasurarii oricarei activitati precum si suplinirea
orelor pe parcursul mobilitatii.
Acces la internet in scoala pentru a facilita comunicarea cu partenerii,
pregatire culturala si lingvistica si acordarea permisiunii de a participa la
mobilitati.
Acestia au fost incurajati sa faca activitati de diseminare si multiplicare a
rezultatelor de invatare din mobilitate.
Acordul și suportul oferit în pregătirea și participarea la mobilitate,
pregătirea materialelor de prezentare.
Activitatea de formare s-a desfășurat pe parcursul anului școlar astfel incât
,cadrele didactice care au plecat în mobilitate au fost suplinite de colegii lor ,
conform unui program special, aprobat de ISJ. De asemenea orele de
pregătire lingvistică și culturală s-au desfășurat în școală, cu sprijinul
colegilor de la disciplinele respective.
Ajutorul a constat in: pregatirea realizarii mobilitatii, monitorizare in timpul
mobilitatii ( exp prin analiza completarii progresive a graficelor de progres
etc), -prin suport in redactarea produselor finale.
Am colaborat cu organizatiile partenere in procesul de pregatire pentru
mobilitate. Au sprijinit participantii in pregatirea calatoriei. Au trimis
materiale de prezentare a organizatiilor. Au oferit mentorat. Sunt organizatii
neserioase, care se angajeaza sa fie parteneri in proiect, dar nu gasesc
participanti/ acestia se retrag, dar nu pot fi inlocuiti. Efectele sunt neplacute.
Cu atat mai mult cu cat este o problema veche, ar trebui luate masuri de
sanctionare a acestor organizatii (de exemplu, sa le fie interzisa participarea
pentru un an de zile).
Am derulat o prima mobilitate de invatare cu lucratori de tineret si profesori
care activeaza in domeniul tineretului, iar suport organizational al
institutiilor in care activeaza a fost variat: promovarea proiectului si
derularea unei selectii interne pentru a nominaliza un participant, oferirea de
zile libere si un grad ridicat de libertate in gestionarea timpului pentru a putea
participa, asigurarea cadrului logistic pentru derularea de activitati ce tin de
sustenabilitatea proiectului, diseminare, suport decizional in transferul
rezultatelor de invatare in cadrul institutiei, suport financiar pentru
participanti, furnizare de grup de beneficiari pentru a testa anumite metode.
Am fost sprijiniți prin informare și clarificarea anumitor aspecte.
Am primit sprijin atat in organizarea deplasarii, pe durata cursului si la
intoarcere.
Aprobarea programului de suplinire.
Asigurarea incadrarii in colectivele de studiu de la institutia gazda; stabilirea
programului de studiu/formare la inceputul derularii mobilitatii; rezolvarea
majoritatii problemelor pe care particpantii le puteau intalni pe
stagiului(cazare, servirea hranei, probleme de sanatate, programe socioculturale etc.); incheierea situatiei scolare, examene, certificate etc.
Asigurarea spatiilor si logistica pentru pregatirea lingvistica pe platforma
OLS, pregatirea pedagogica si culturala in scoala, negocierea conditiilor de
cazare si transport, etc.
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Asistenta individuala din partea coordonatorului Erasmus si a Biroului
Erasmus, in toate cele 3 etape de derulare a mobilitatii.
Atunci când am avut nelămuriri cu privire la documentație sau orice
informație referitoare la mobilitatea Erasmus, am primit răspunsul destul de
prompt.
Au avut posibilitatea să disemineze în cadrul Consiliului profesoral, comisiilor
metodice, lectoratelor cu părinții prin prezentări și organizarea de ateliere de
lucru. A primit materiale necesare desfășurării activității la clasă și a introdus
în predare strategiile învățate.
Au fost asigurate aspectele logistice și administrative. Printre aspectele avute
în vedere, se numără: achiziţia biletelor de călătorie pentru participanţi;
asigurarea participanţilor pe toată durata mobilităţii, inclusiv zilele de
călătorie; pregătirea spaţiului de lucru, cazare și masă; încheierea de
acorduri cu prestatorii de servicii sau formatori; încheierea de acorduri cu
alte instituţii, organizaţii care au fost implicate în proiect.
Au fost asigurate orele profesorilor plecați în mobilități de către ceilalați
colegi, având acordul direcțiunii.
Au fost incurajati si sprijiniti in a depasi bariera lingvistica pe care o
considerau un obstacol de netrecut. Au fost oferite informatii despre variante
de cazare si transport din care au ales varianta potrivita lor. Au fost
prezentate informatii despre obiective culturale ce pot fi vizitate. Au primit
informatii si consiliere ce vizau siguranta personala ( cei care nu au mai
plecat pana acum intr-o tara straina).
Au fost informati corect cu privință la contracte, li s-a asigurat pregatirea
lingvistică, pedagogica si culturală, au fost instruiti pentru a le asigura
siguranta pe tot parcursul mobilității, au fost monitorizati.
Au fost instruiți înainte de seminar.
Au fost organizate intâlniri cu elevii și părinții pentru a face cunoscut obiectul
proiectului, a fost promovat pe site-ul școlii proiectul, selecția elevilor a fost
obiectivă, profesorii implicați au fost sprijiniți de către direcțiune.
Au fost organizate intalniri cu parintii si au stabilit modlitatile de comunicare
pentru perioada mobilitatii, reprezentantii scolii s-au ocupat de a procura
cardul european de sanatate pentru fiecare elev. Comisia de implemenatare sa ocupat de procurarea biletelor de calatorie, a sigurarilor de calatorie si de
raspundere civila, asigurarea transportului la aeroport si de la aeroport, au
fost indrumati, supravegheati in timpul mobilitatii de catre profesorii
insotitori. Responsabilul din partea organizatiei de primire s-a ocupat de
organizarea activitatilor de timp liber, respectarea programului de lucru
conform acordului agreat, organizarea evaluarilor elevilor impreuna cu
profesorul insotitor.
Au fost organizate sesiuni de pregătire a participanților la mobilități, a fost
stabilit un responsabil de grup, au fost informați în legătură cu toate aspectele
legate de programul de formare continuă, au fost stabilite măsuri de
prevenire/intervenție în diferite situații de risc care ar fi putut apărea pe
parcursul mobilității.
Au fost supliniti la ore, au fost puse la dispozitie mijloace tehnice pentru buna
desfasurare a proiectului.
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Au primit suport din partea cadrelor didactice in realizarea materialelor de
lucru care au fost prezentate in cadrul mobilitatii.
Beneficiarul a asigurat managementul general al mobilitatilor, a asigurat
informarea si documentarea participantilor, a asigurat relatia cu
organizatiile-gazda, a mentinut comunicarea permanenta cu organizatiile de
trimitere si cu participantii proprii, a oferit sprijin logistic si a fost responsabil
de buna desfasurare a tuturor fluxurilor de mobilitate. Organizatiile de
trimitere partenere au acordat sprijin participantilor proprii prin exprimarea
acordului de participare, semnarea documentelor necesare, au agreat
implicarea angajatilor proprii in mobilitate si au inregistrat documentele
aferente mobilitatii in evidentele organizatiei de trimitere.
Consultanta permanenta pentru toate problemele aparute, sprijin in
achizitionarea biletelor de avion si cazare.
Deoarece grupul tinta este format din elevi cu ces, pregatirile lingvistice si
culturale au inceput cu 4-6 luni premergatoare mobilitatilor. Deasemenea
pregatirea profesionala se face prin ore suplimentare de teorie si instruire
practica, astfel incat acestia sa atinga competentele vizate in cele 3 saptamani
de stagii de pregatire practica comasata desfasurate la agentii economici
parteneri.
Depinde foarte mult de la o o organizatie la alta, sunt organizatii care se
implica inclusiv in pregatirea participantilor pentru mobilitate prin
achizitionarea biletelor de catatorie pentru acestia (ceea ce este un plus pentru
participantii cu oportunitati reduse care altfel nu ar putea sa participe) si
exista organizatii care doar intermediaza comunicarea cu participantii
Derulare activitati de specialitate premergatoare mobilitatii, pregatire
lingvistica, culturala,ICT, intalniri cu specialisti in domeniul audiovizual
Dezinteres pentru desfășurarea proiectului, dezinteres pentru conținutul
proiectului, necooperare a contabilității.
Directorul școlii și colegii ne-au sprijinit prin motivație și ajutor concret
printre elevi în timpul în care am lipsit de la școală din cauza mobilității.
După reîntoarecerea în țară, colegii noștri au fost deschiși să le împărtășim
experiențele pe care le-am dobândit.
Dupa selectia participantilor, acestora li s-au repartizat sumele de bani din
grantul proiectului. Au fost organizate cursuri de pregatire lingvistica,
culturala, generala si psihopedagogica. Au fost sprijinite persoanele
participante in mobilitati pentru achizitionarea biletelor de calatorie, plata
cursului de formare, costurile de cazare si asigurarile de calatorie. Pe timpul
mobilitatii, s-a tinut o legatura permanenta cu furnizorii de cursuri si cu
participantii pentru siguranta derularii acestor mobilitati. La revenirea in
tara cadrele didactice au fost sprijinite pentru diseminarea activitatilor si
pentru intocmirea portofoliilor personale care sa cuprinda toate documentele
importante in derularea proiectului.
Echipa de gestiune a proiectului a acordat sprijin in toate actiunile pre- si
post- stagiu. Au fost activitati de informare, pregatire culturala, pedagogica,
lingvistica. S-au prezentat obiectivele proiectului si modul de finalizare al
acestuia. S-au achizitionat biletele de calatorie si asigurarile necesare in
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proiect. Impreuna cu firma intermediara s-a asigurat cea mai buna forma de
cazare si subzistenta. S-a asigurat sprijin la completarea raportului final.
Echipa managerială a susținut participanții la mobilități în toate activitățile
propuse. De exemplu, echipa managerială sprijină activitățile de diseminare
la nivelul Consiliului de Administrație, la nivelul Consiliului Profesorilor, la
nivelul Comitetului Reprezentativ al Părinților, în cadrul comisiilor metodice,
sprijină organizarea de activități la nivelul județului (de exemplu, simpozionul
județean ”Împărtășește-ne din experiența ta!”), ne susține în toate propunerile
privind activitățile de evaluare, diseminare, valorizare a experienței etc.
Elevii participanți la mobilitate au fost sprijiniți de școală prin pregătirea
culturală de care aveau nevoie, prin pregătirea pedagogică necesară,
respectiv au avut loc întâlniri atât cu participanții cât și cu părinții acestora în
care li s-a prezentat în cel mai mic detaliu în ce consta mobilitate, precum și
condițiile de cazare, masă și modalitatea de transport precum și toate
activietățile care se vor derula/ activitățile de practica dar și vizitele culturale.
De asemenea, deoarece participantii au fost minori, au avut nevoie de acordul
părinților dat în fata unui notar. Părinții au fost sprijiniți de către școală prin
faptul ca li s-a făcut programare la un notar și li s-a asigurat transportul cu
microbuzul școlii deoarece în localitate nu exista cabinet notarial.
Elevii participanti la mobilitati au fost coordonati si sustinuti in realizarea
materialelor necesare participarii la mobilitati, atat din punct de vedere
lingvistic, cat si digital.
Emiterea unor decizii interne de participare la mobilitate ca beneficiari,
aprobarea programului de suplinire a orelor pe perioada mobilității,
inaintarea catre ISJ a recomandării de participare la mobilitate, semnarea
tuturor contractelor si acordurilor, înregistrarea rapoartelor de activitate si
inaintarea lor catre ISJ.
Erasmus KA1 scolar: pregatire lingvistica, culturala, participare in procesul
europass, pregatire pedagogica solicitata de furnizor - prin intalniri cu echipa
de proiect si cursuri de engleza. ESC - voluntarii au avut training initial cu
privire la ESC, ce inseamna sa fii voluntar, comunicare, managementul
conflictului, diferente culturale, sanatate si securitate in munca, PSI, formare
specifica echipei in care functioneaza (promovare social media, organizare
evenimente sportive si culturale); au avut un mentor la 5 voluntari care a
sprijinit dezvoltarea personala si profesionala a voluntarilor
Facultatea mi -a eliberat la termen toate documentele necesare pentru a putea
participa intr- o mobilitate Erasmus +.De asemenea personalul biroului de
Relații Internaționale mi-a oferit toate explicațiile necesare respectiv mi-a
oferit sprijin în întocmirea dosarului.
Fiecare grup a primit un tutore de practica, care i-a monitorizat si ajutat de
cate ori a fost necesar.
Foarte mult de catre director, participanii fiind alesi in urma deciziei interne.
Laborator informaica, sali de clasa cu televizor. Eventuale cursuri de EN si
TIC. Eu in calitate de coordonator, am furnizat orice documentatie, in urma
invitarii participantilor, la sedintele periodice sustinute conform propunerii de
proiect si colabolarii prin transmitere de mailuri cu diferite materiale prin
Internet. Lucrarile realizate sunt stocate si pe mailul meu de corespondenta cu
dvs.
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In cadrul institutiei noastre s-au organizat discutii pedagogice in care au fost
antrenate toate cadrele didactice cu scopul de a sprijini participantii la curs
pentru colectarea de resurse informationale si de predare ce pot fi
implementate cu succes. S-a acordat sprijin în elaborarea și semnarea
documentele contractuale, consilierea privind documentele financiare de plata
a taxelor de curs si a subzistentei , achizitionarea biletelor de calatorie și a
asigurarilor de calatorie, Activitatile pregatitoare au avut menirea de a creste
gradul de incredere al participantilor in abordarea cu succes a tematicii
cursurilor, de participare activa si eficienta la activitatile din cadrul
mobilitatilor.
In dezvoltarea personala.
În special cu detaliile tehnice ale deplasării și cu partea financiară.
In termeni de valorizarea a experientei existente in cadrul cursurilor de
formare si de valorizare a achizitiilor post-mobilitate si de promovare a lor
prin diseminari.
In toate etapele implementarii ( lansare, selectie, pregatire , participare la
cursuri, obtinerea certificatelor europass, , executia financiara, diseminare,
activitati de follow up)proiectului am avut sprijinul conducerii scolii, al
serviciului de contabilitate, al informaticianului scolii precum si a altor cadre
didactice .
În urma selectiei participantii au fost indrumati si li s-a explicat tot ceeace este
necesar pentru buna derulare a mobilitatii, in conformitate cu ghidul de
participare Erasmus.
Inainte de a participa la mobilitati participantii au fost sprijiniti de scoala
prin asigurarea urmatoarelortipuri de pregatire: pregatire pedagogica,
pregatire lingvistica, pregatire privind sarcinile specifice, pregatire culturala
si pregatire pentru preintampinarea eventualelor riscuri.
Începutul ciclului de invatare SEV, deci pregătire înainte de plecare, precum și
suport pe toată durata stagiilor din partea organizațiilor de trimitere.
Informare asupra mobilitatii, consiliere privind procedurile aferente
mobilitatii si documentele necesare acesteia (inainte, in timpul si dupa
finalizarea
mobilitatii
inclusiv
privind
raportarea
si
validarea/recunoasterea
rezultatelor
invatarii/formarii),
pregatirea
documentelor necesare, mentinerea contactului cu organizatia gazda si
efectuarea impreuna cu aceasta a aranjamentelor care vizeaza calatoria si
cazarea participantului, asigurarea unui mentor pe parcursul mobilitatii).
Informatii pentru derularea in bune conditii a mobilitatii: inregistrare pentru
curs, programul de desfasurare a cursului, evaluare pe parcursul si la
http://141.85.223.4:3000/WorldClient.dll?Session=VI35EMZJ5GR6B&View=
OpenAttachment&Number=26130&FolderID=0&Part=2&Filename=MI%20as
istenta%20consulara%20cet%C4%83teni%20romani.docfinalizarea
cursului,transport, cazare, documente necesare desfasurarii mobilitatii.
Institutia a facut aranjamentele logistice pentru efectuarea mobilitatii; inainte
de mobilitate elevii au beneficiat de activitati de pregatire de specialitate,
pedagogica si culturala; au fost indrumati sa utilizeze platforma OLS pentru
pregatirea lingvistica.
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Institutia a oferit sprijin, oferind spatii pentru intalnirile echipei de proiect,
pentru intalnirile cu parintii elevilor implicati in proiect si cu elevii din proiect.
A pus la dispozitie imprimanta. A participat si sprijinit participantii la
mobilitati in desfasurarea activitatilor de diseminare a tuturor activitatilor
propuse. A publicat pe siteul scolii anunturile legate de proiect.
Institutia a pus la dispozitie spatiile necesare desfasurarii activitatii, mijloace
materiale necesare; s-au intocmit la timp toate documentele de mobilitate
necesare; institutii s-a implicat in crearea conditiilor pentru buna desfasurare
a mobilitatii si pentru asigurarea sigurantei paricipantilor la mobilitate;
institutia s-a implicat in comunicarea cu partenerii pentru asigurarea
respectarii orarului, continutului invatarii etc.
institutia beneficiar a realizat o serie de activitati ca: pregatirea pentru
stagiu, indrumarea in utilizarea OLS, realizarea contractelor, efectuarea
negocierilor si platilor referitoare la transport, cazare si masa, alocarea
profesorilor insotitori si a monitorilor, indrumarea zilnica in tara de stagiu.
Institutia in care invata a coordonat proiectul asigurandu-se ca toate
conditiile de desfasurare au fost indeplinite iar riscurile au fost minimizate.
Particiantii (elevi) si parintii au participat la intalniri succesive in vederea
bunei desfasurari a activitatilor din proiect si au beneficiat de sprijin
institutional si indvidual in vederea desfasurarii lor.
Înțelegere, cooperare și implicare pe toată perioada implementării
proiectului.
La nivelul institutiei s-a infiintat o echipa de implementare a proiectului
pentru buna derulare a acestuia in toate etapele sale.
Li s-a asigurat pregatirea pedagogica, lingvistica si interculturala, au fost
sprijiniti in achizitionarea biletelor de avion, transferul de/la aeroport,
obtinerea serviciilor de cazare si masa, sprijin in obtinerea cardului european
de sanatate,semnarea tuturor contractelor, emiterea documentului Europass
Mobility, sustinerea activitatilor de diseminare si exploatare a rezultatelor.
Li s-a asigurat transportul, cazarea si diurna. Au fost incadrati in activitati
inainte stabilite si convenite cu partenerii.
Liceul a achizitionat bilete de transport, a plătit cazarea, 3 mese, cursul de
limba de 20 ore in țară în care a avut loc stagiul de formare, asigurări pentru
participanți.
Liceul a asigurat buna desfășurare a activităților proiectelor prin asigurarea
logisticii și spațiilor necesare, bugetul fiind susținut de Comisia Europeană
prin ANPCDEFP.
Ma refer la faptul ca am fost sprijiniți prin faptul ca am fost lasati sa
interacționăm cu turiștii care veneau la pensiune. Totodata eu consider ca este
un sprijin și faptul ca am primit o serie de informații de la cei care fac pare din
programele Erasmus .
M-am inscris la un curs Erasmus+ destinat lucratorilor de tineret si organizat
de AN Cipru. Inainte de participatea la curs, asociatia unde lucrez m-a
sprijinit suportandu-mi costul biletului Pana la primirea rambursarii de la
AN. Dupa intoarcerea din mobilitate mi-a facilitat spatiu pentru desfasurarea
alaturi de tinerii din comunitate a atelierelor care au folosit instrumentele noi
invatate la training.
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Mentorat, sprijin logistic, organizarea pregatirii, activitati specifice de sprijin
a persoanelor cu dizabilitati.
Ne-am consultat in ceea ce privește documentele necesare mobilității,
aranjamentele legate de călătorie, cazare, ședere, aspecte legate de
diseminare.
Ne-au pus la dispoziție toate documentele de metode și practici, de care aveam
nevoie. Ne-au prezentat metodele și practicile, precum am și avut posibilitatea
șă participăm la o activitate de învățare, unde am putut încerca și exersa
metodele și practicile prezentate. Am primit toate documentația care ne ajută
la selectarea micilor talente, și tot ce aveam nevoie pentru a putea lucra
eficient, cu rezultat.
Ni s-a permis deplasarea si lipsa de la scoala. Am fost incurajati in
participare. Am fost sprijiniti in realizarea activitatilor si conducerea s-a
preocupat de monitorizare si evaluare.
NI s-a permis libertate in toate activitatile intreprinse in vederea bunei
organizari si desfasurari a activitatii de tip LTT ce a avut loc in scoala
noastra, am fost incurajati spre inovatie si originalitate, conducerea scolii a
sustinut activitati cot la cot cu toata echipa.
Nu este vorba de sprijin financiar, deoarece nu era cazul. Scoala noastra are
o politica de sustinere totala, a participarii profesorilor si elevilor la proiecte
internationale, atat Erasmus KA1 cat si Erasmus KA2.
Org.de trimitere, CNIHd a asigurat managementul proiectului coordonand
toate activitatile acestuia prin echipa de proiect stabilita prin decizia
interna,participantii au fost sprijiniti astfel:in intocmirea dosarelor de
candidatura,pregatirea pedagogica,lingvistica si culturala inainte de plecarea
in mobilitate in baza unui program de pregatire pe care l-a conceput ,afisat,
monitorizat permanent,asigurarea accesului la internet pentru accesarea
platformei OLS, redactarea rapoartelor individuale.
Organizarea de activități de pregătire culturală, pedagogică și lingvistică;
Semnarea contractelor între instituție și beneficiari.
Organizatia beneficiara a sprijinit, prin echipa de implementare, coordonand
toate activitatile: organizarea unor activitati de diseminare a proiectului la
nivelul scolii, comunitatii locale si la nivelul scolilor din judet; organizarea
procesului de selectie a celor 16 participanti per flux, la mobilitate; pregatirea
inainte de stagiu al participantilor si a rezervelor; conceperea Acordului de
formare in conformitate cu aplicatia proiectului, cu colaborarea partenerilor
si sprijinul responsabilului de proiect din cadrul AN; semnarea contractelor de
finantare cu participantii si parintii acestora; inregistrarea participantilor pe
platforma Mobility Tool; obtinerea numarului de referinta pentru documentul
Europass Mobility si conceperea acestuia; redactarea instrumentelor de
evaluare si monitorizare a rezultatelor invatarii; procurarea biletelor de
calatorie si a asigurarilor de sanatate si raspundere civila al participantilor;
negocierea si organizarea aspectelor logistice cu ajutorul partenerului
intermediar - cazare, masa, transport local, program cultural; acordarea de
sprijin si asistenta permanenta de catre profesorii insotitori si profesorul
monitor pe parcursul mobilitatii; participarea la procesul de evaluare si
validare impreuna cu tutorii organizatiilor de primire si al celor
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intermediare; evaluarea, indrumarea si monitorizarea participantilor inainte,
in timpul si dupa derularea mobilitatii; recunoasterea si transferul
rezultatelor invatarii si acordarea de note la disciplina Informatica;
valorizarea si diseminarea rezultatelor proiectului; monitorizarea si
evaluarea implementarii proiectului.
Organizația de trimitere și-a asumat toate obligațiile față de cadrele did.
participante la mobilități specificate în aplicație, în acordul participant la
mobilitate - instituția de trimitere.
Organizatiile i au sustinut in toate etapele de la pregatire ,implementare,
evaluare si mai ales in follow-up , cand au aplicat acasa ceea ce au invatat ,
sub forma de sesiuni de formare, seminarii de pilotare si diseminare
informatii si rezultate de produs.
Participantii au avut acces la internet pentru a cauta informatii relevante pe
tematica proiectului, au beneficiat de pregatire lingvistica de limba engleza
inainte de mobilitate, de pregatire tematica si culturala.
Participanții au beneficiat de pregatire pedagogică, culturală și lingvistică,
pentru cea din urmă primind si certificate. De asemenea, s-a comunicat
continuu cu aceștia pentru pregătirea mobilităților, in situatia necesității
achitării unui avans penrtru taxa de curs, inainte de plecarea în mobilitate, pe
parcursul călătoriei și al cursurilor.
Participanții au fost sprijiniți de organizațiile partenere în procesul de
reintegrare a cunoștințelor și competențelor dobândite prin organizare de
activități în comunitatea locală.
Participantii au fost informati, formati si ajutati in toate aspectele care
vizeaza participarea lor la activitatile proiectului, inainte si dupa mobilitatea
de tineret. Au fost puse la dispozitie materiale si resurse necesare in ceea ce
priveste desfasurarea activitatilor. De asemena, monitorizarea si evaluarea
participantilor s-a realizat in colaborare cu organizatiile de trimitere.
Participantii au participat la sesiunile de pregatire (pedagogica, lingvistica,
culturala, SSM), au fost consultati cu privire la continutul acordului de
formare, respectiv a acordului de mobilitate cu partenerii, al programului de
lucru si cu privire la alte aspecte de ordin adminitrativ (organizarea
mobilitatii). De asemenea, institutia de trimitere a sprijinit beneficiarii in
vederea validarii si recunoasterii rezultatelor invatarii, precum si pentru
diseminarea si exploatarea acestora.
Participantii au pastrat o stransa legatura pe intreaga perioada a mobilitatii
cu reprezentantii biroului Erasmus+, astfel incat toate eventualele probleme
au fost preintampinate.
Participantii inainte de mobilitate au beneficiat de pregatire pedagogica,
culturala si lingvistica pe platforma OLS, in sedintele pentru semnarea
contractelor financiare au fost informati despre proiect, despre parteneri ,
tutori, conditiile de cazare, masa, vizite culture etc, au fost obtinute pentru toti
participantii Cardurile europene de sanatate, s-au incheiat asigurari
suplimentare de sanatate, participantii au fost consiliati si monitorizati pentru
raportarea finala si pentru cursul ligvistic OLS.
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Participanții la cursurile de formare au avut sprijin lingvistic acordat de
profesorul de limba engleza, sprijin cultural acordat de coordonator, sprijin
pedagogic acordat de consilierul școlar.
Participantii la mobilitate au fost ajutati sa isi completeze dosarul cu
documente. Inainte de mobilitate au beneficiat de un program bine structurat
de pregatire pedagogica, lingvistica, interculturala si de specialitate.
Deasemeni, li s-au realizat si platit din suportul organizational prin Group
Ama asigurari de calatorie , de sanatate, pentru orice risc si de raspundere
civila.
Participantii la mobilitate au fost pregatiti in vederea participarii la stagiul de
mobilitate: au fost introdusi in tainele programului Erasmus+, au fost
implicati intr-un program de pregatire lingvistica, culturala, teoretica si de
specialitate. Li s-a tinut o scurta prezentare a managementului riscurilor. Au
fost monitorizati pe tot parcursul desfasurarii mobilitatii.
Participanții la mobilitate au parcurs 10 ore de pregătire pedagogică, 5 ore de
geografie și 5 ore de istorie a țării Spania/Cipru cu profesorii școlii, au
efectuat 20 de ore de curs de limbă străină (engleză/spaniolă) pe platforma
OLS sub îndrumarea profesorilor școlii, au primit permanent informații,
sprijin și îndrumare referitoare la mobilitate.
Participantii la mobilitati au beneficiat de ore suplimentare de pregatire
lingvistica si desvoltarea competentelor digitale pentru o derulare eficienta a
activitatilor din cadrul mobilitatilor si obtinerea materialelor, publicatiilor
conform planului de lucru. Institutia a pus la dispozitie materialele tehnice
pentru instruirea si producerea acestor bunuri.
Participantii la mobilitati au fost monitorizati de catre CSEI ”Alexandru
Rosca” Lugoj, coordonatorul de proiect s-a asigurat ca acestia au ajuns in
siguranta la destinatie (Barcelona, respectiv Roma), au participat la curs; au
fost publicate zilnic imagini pe pagina de Facebook a proiectului, unde a fost
identificata implicarea acestora la activitatile din cadrul cursului.
Coordonatorul de proiect a comunicat zilnic cu responsabilul de grup atat
telefonic cat si prin intermediul grupului inchis de pe Whats up. La revenirea
in scoala dupa fiecare mobilitate, coordonatorul de proiect a organizat o
intalnire cu participantii la mobilitati, unde s-au discutat impresiile acestora
din cadrul cursului, dar si activitatile pe care fiecare participant le va
desfasura in cadrul activitatilor de diseminare a cursului. Totodata, le-a fost
reamintit participantilor de responsabilitatea completarii chestionarului pe
platforma Mobility tool si, la solicitarea acestora li s-a oferit suport in
intelegerea intrebarilor sau a exprimarii raspunsurilor in limba engleza.
Participantii la mobilitati au fost sprijiniti prin pregătite pedagogică,
lingvistică, culturală şi siguranței și protecției participanților. Deoarece
mobilităţile s-au desfăşurat în perioada vacanţelor, nu s-a pus problema
suplinirii lor de alţi colegi.
Participantii la mobilitati cu scop de formare au fost sprijiniti de institutia
noastra de invatamant prin asigurarea pregatirii pedagogice, lingvistice si
culturale inainte de desfasurarea mobilitatii. De asemenea, participantii au
fost sprijiniti si pe durata mobilitatii de catre profesorii insotitori ai institutiei
noastre.
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Participantii sunt incurajati de conducere sa mearga in mobilitati la cursuri
de formare, doamna director si doamna contabil se ocupa de partea
financiara si legatura cu banca la care am deschis conturi in euro pentru
participantii activi la mobilitati, fiecare membru al echipei de proiect si-a dus
la indeplinire sarcinile si am stat cu totii si stam in continuare la dispozitia
colegilor care au participat si celor care vor participa la mobilitati 12 ore pe zi
pentru informatii cu privire la formare, logistica, asiguram confortului psihic
al participantilor, organizam intalniri periodice, conform unui grafic, cu
echipa de proiect si intalniri cu formatorul conform programului stabilit
anterior etc.
Participantilor la mobilitate li s-au asigurat conditii si sanse egale in timpul
procesului de selectie, accesul la informatii cu privire la programul Erasmus+
si in special cu privire la proiectul derulat de catre Colegiul Tehnic Mihai
Bravu, legatura cu parintii elevilor, pregatirea lingvistica, pedagogica si de
specialitate, etc.
Participantilor li s-au prezentat competentele cheie intr-o sesiune Youthpass,
apoi, in fiecare zi au avut loc sesiuni de debriefing, pentru ca ei sa-si
monitorizeze progresul acumulat.
Participantilor li se oferi informatii complete privind curricula universitatii
partenere si sunt ajutati sa isi completeze acordul de studiu/plasament.
Acordurile de studiu se trimit prin e-mail la organizatia partenera spre a fi
aprobate. Participantii sunt in contact permanent cu universitatea de origine,
cu care se consulta in privinta oricaror probleme ivite.
Particpantii au fost informati, consiliati cu privire la organizarea si
desfasurarea mobilitati, natura si continutul documentelor de mobilitate
(contracte, documentele de mobilitate Europass, acordurile de mobilitate etc.).
Pe tot parcursul implementarii proiectului participantii au fost organizati,
indrumati, consiliati si pregatiti pentru a beneficia de toate resursele si
beneficiile proiectului pentru a pune in practică metodele didactice observate
in timpul mobilității.
Pentru elevi, ore suplimentare de limba engleza. Profesorilor participanti la
mobilitati le-a fost asigurata suplinirea la clase.
Pregatire culturala, pregatire pedagogica, pregatire lingvistica, sprijin in
elaborarea documentelor necesare mobilitatii, consiliere psihologica a
participantilor si parintilor acestora, pregatire organizatorica, reguli de
comportament si igiena in timpul calatoriei si pe parcursul stagiului.
Pregatirea culturala a fost realizata de catre un coleg, profesor de geografie,
in scoala. In timpul mobilitatii, orele au fost suplinite de catre colegi.
Pregătirea lingvistică și culturală a participanților a fost realizată de către
profesori din școală, voluntar. Din sprijinul organizațional, a fost finanțată
pregătirea materialelor de prezentare a instituției pe care le-au pregătit
participanții la mobilități pentru a le oferi celorlalți participant la cursuri și
furnizorilor, pentru a crește vizibilitatea școlii la nivel european și a facilita
demararea de noi proiecte. Pentru organizarea activităților de diseminare și
de valorizare a cunoștințelor, școala a oferit sprijin logistic și spațiul de
desfășurare.
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Prin asigurarea suplinirii orelor in perioada mobilitatilor, prin consilierea
profesorilor cu privire la aspecte practice/logistice cu privire la mobilitati.
Prin consilierea participantilor inainte de plecarea in mobilitate, din punct de
vedere cultural, lingvistic, al conditiilor din tara si universitatea partenera. In
timpul mobilitatii, prin intermediul email-ului si telefonic, s-a tinut legatura
cu participantii si s-a incercat rezolvarea problemelor aparute.
Prin cursuri de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală. Parcurgerea
programului de pregătire OLS.
Problema este ca aici nu am fost ghidati si informati de pasii pe care trebuie sa
ii urmam. Trebuia sa ne dam seama singuri, sau de la altii. Pe de alta parte,
daca am pus intrebari, ni s-au raspuns la ele.
Profesorii participanti au fost sprijiniti de institutiile lor sa participe timp de 6
zile la prima activitate-schimb de profesori pe termen scurt, in institutia
noatra. Lor li s-au adaugat profesori care le-au asigurat suplinirea orelor din
programul lor. Au adus din partea institutiilor numeroase materiale didactice
si exemple de tehnici de invatare pe tematica cursului desfasurat de instituttia
noastra, cu tema "Invatarea modulara-cheia educatiei deschise pentru elevi".
Toti partenerii au creat module pe patru mari arii tematice (Apa, Viata,
Lumina si Sanatate). Fiecare institutie partenera a creat spatiul pe etwinning
pentru ca proiectul sa se poata desfasura si virtual, iar intalnirile de locru sa
poata fi completate de cele virtuale pe spatiul etwinning al proiectului nostru.
Promovarea si popularizarea programului Erasmus+ in randurile elevilor si
profesorilor. Asigurarea spatiului si a logisticii necesare desfasurarii in bune
conditii a actiunilor proiectului.Transparenta totala prin informari la timp si
pe toate canalele (avizier, media,biroul Proiecte) a tuturor actiunilor
desfasurate de echipa de proiecte.
Reprezentantul legal, contabilul unitatii ne-au sprijinit în privința chestiunilor
financiare.
S-a asigurat integrarea elevilor participanti la mobilitate in familii gazda din
tara partenera. Elevilor si profesorilor participanti la mobilitate li s-a permis
accesul in institutia de invatamant partenera, la diferite activitati si cursuri
scolare.
S-au organizat cursuri de limba franceza pt Erasmusi; primeam des e-mailuri care sa ne ajute sa ne coordonam activitatea, sa aflam toate informatiile
necesare pentru a ne desfasura programul, dar si pentru activitatile
extracurriculare.
S-au organizat sesiuni de informare culturale, specifice specialitatior de
formare, de protectia muncii, de conduita, etc.
S-au organizat suplini pentru profesorii participanti iar pentru elevii
participanti s-a recunoscut practica efectuata in strainatate.
Şcoala ca şi organizaţie de trimitere a organizat activităţi de pregătire
pedagogică, lingvistică şi socio-culturală pentru participanţi, sesiune de
informare despre programul Erasmus+.
Școala a asigurat condițiile necesare pregătirii participanților pentru
mobilitate: s-au alocat licențe OLS pentru pregătirea de limbă engleză, s-au
desfășurat activități de pregătire pedagogică, de prevenire a riscurilor în
mobilitate, pregătire de specialitate și pregătire culturală. S-au desemnat
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persoanele însoțitoare cu rol de mentorat și monitorizare a participanților
minori în timpul mobilității. S-au achiziționat asigurări de sănătate, de
răspundere civilă și de călătorie pentru toți participanții. S-au asigurat
condiții corespunzătoare de acomodare, servicii de masă și de transport local
în străinătate, s-au alocat sume pentru sprijinul individual, s-au achiziționat
bilete de călătorie pentru transportul internațional.
Scoala a sprijinit participantii in toate activitatile planificate cu suport
material si uman ( materiale didactice , videoproiector, calculatoare,
imprimante, markere, coli de scris,albe, colorate, carioca , hartei e de lucru glase- acuarele, și cadre didactice).
Școala Gimnazială Nr. 1 Balcani a sprijinit permanent participanții la
mobilități, oferindu-le informații esențiale legate despre mobilități și țările în
care se vor desfășura acestea, costurile de proiect care au constat în costuri
privind taxa de curs, transportul și suportul individual, precum și cel
organizațional. De asemenea a informat cadrele didactice participante la
mobilități despre ce urmează să facă în vederea participării la mobilități, și
anume despre deschiderea unui cont la bancă pentru virarea bugetului revenit
fiecărui participant și contribuția proprie în procent de 20%, urmând să îi
recupereze la Sold după aprobarea Raportului Final. A asigurat sprijin
logistic pentru derularea activităților, a încheiat contractul de mobilitate,
precum și acordurile tripartite și a păstrat legătura cu instituția furnizoare de
cursuri pentru a cunoaște detalii diverse privind programul cursului de
formare, obligatiile cursantilor, materiale ce urmau a fi pregatite și pentru a
se asigura că totul va decurge cum trebuie în timpul mobilităților.
Școala gimnazială nr.156 a obținut finanțarea pt cursurile de formare. A
selectat formatorii și perioadele. Am oferit sprijin pentru pregătirea
lingvistică, pedagogică și de specialitae, anterior mobilității.
Sistemul de evaluare și cel de notare diferă de cel românesc. Aveam mereu
nelămuriri cu privire la ce ar trebui sa fac ca sa imi pot echivala obiectele
studiate, în mod corespunzător. Chiar și în legătură cu locul de cazare sau
referitoare la întoarcerea în țară. Mi-au fost foarte utile sfaturile și suportul.
Sprijin in pregătirea mobilității, asigurarea suplinirii, oferirea unui cadru
propice implementării proiectului și diseminării acestuia, valorizarea
rezultatelor obținute.
Sprijin inainte de mobilitate, in timpul mobilitatii si dupa mobilitate
(intocmirea dosarului de mobilitate, depunerea cererilor pentru prelungire si
top-up social etc.)
Sprijin informativ în legătură cu obținerea actelor necesare odată ce te afli în
alta țară.
Sprijin pentru folosirea facilităților de la locul de cazare, sprijin pentru sosirea
în bune condiții la locație, pentru deplasarea la terminarea activității, sprijin
pentru înțelegerea mecanismelor activității formative, suport informativ
suplimentar față de activitățile prevăzute în program.
Sprijinul a constat in derularea facila a tururor formalitatilor contractuale si
a tot ceea ce tine de o buna relationare cu noi ,studentii pe parcursul
mobilitatii.
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Sprijinul a constat in: informare cu privire la proiectul Eramus+ (parteneri,
cursuri de formare, finantare, etc); desfasurarea de cursuri de pregatire
(culturala, lingvistică, pedagogica); stabilirea contactului cu institutiile
partenere; timpul mobilitatii (transport, cazare, monitorizare); dupa
mobilitate (activitati de diseminare).
Sprijinul a constat in: organizarea Selecției elevilor, profesorilor, organizarea
de sedinte de lucru pentru pregătirea mobilităților , legătura strânsă cu
familiile elevilor participanți.
Sprijinul acordat a constat in indrumarea pas cu pas a participantilor,
organizarea de intalniri cu parintii acestora, mentinerea unui contact
permanent cu participantii pe parcursul desfasurarii mobilitatilor.
Suport in completarea documentelor, legatura cu institutia gazda, informare
asupra regulilor programului, alocarea si virarea la timp a grantului pentru
derularea mobilitatii.
Suport slab al managementului scolii pentru coordonatorii de proiecte.
Tinerii au fost incurajati de institutiile in care invata sa participe la proiecte
Erasmus+ si scutiti de orele de curs pe peroada participarii.
Unii participanti au intampinat probleme in a avea motivatia absentei de la
scoala/locul de munca accepata de catre directiune. In general, majoritatea
participantilor au primit sprijin din partea institutiilor in care
invata/lucreaza chiar prin anuntul facut legat de aceasta oportunitate.
Unitatea de învățământ a sprijinit elevii prin ore suplimentare de pregătire în
specialitate, lingvistice și cultural-geografice.Participanților li s-au detaliat
obiectivele proiectului și modalitatea de implementare.Elevilor li s-au pus la
dispoziție materiale pedagogice, structura portofoliului, chestionare de
monitorizare și autoevaluare.

Doar 45,51% dintre respondență declară că le-au fost recunoscute în totalitate
rezultatele învățării obținute în mobilitate.
Rezultatele invatatii obtinute de participanti in perioadele mobilitatilor
au fost recunoscute in context național:

Situații posibile
NU
Nu este cazul, activitățile au fost de învățare non-formală (proiecte de
tineret)
Nu stiu
DA - partial
Nu este cazul pentru ca nu s-au derulat inca mobilitati
DA - in totalitate
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Număr de
răspunsuri
38

Procent din
numărul total de
răspunsuri
5.98%

42
70
93
103
289

6.61%
11.02%
14.65%
16.22%
45.51%

Frecvența declarațiilor privind modalitățile de recunoaștere în
context național a rezultatelor învățării obținurte de participanți
pe durata mobilității
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Descrierea modului în care s-a efectuat recunosșterea rezultî faptul că mulți dintre
respondenți nu înțeleg în ce constă recunoașterea rezultatelor învățării în context
național:













În cadrul Comisiei pentru perfecționare
Încheierea contractelor de mobilitate Europass; în prezent ne pregătim
pentru echivalarea cursurilor în credite profesionale transferabile, prin CCD
Dambovita.
Participanții au primit diplome , recunoscute pe plan național și internațonal.
Prin obținerea certificatului de participare la curs, însoțit de documentul
Europass Mobility, care certifică competențele dobândite de cursanți.
Recunoastere stagiilor de practica; recunoasterea evaluarii realizate de
partener pentru stagiul efectuat.
Participanții la proiectele aprobate prin Programul Erasmus +: Tineretul în
Acțiune și Corpul European de Solidaritate au dreptul să primească
recunoaștere pentru participarea și învățarea lor la proiecte. Certificatul
Youthpass este instrumentul dezvoltat în acest scop si pe care organizatia
noastra l genereaza fiecarui voluntar la final de proiect.
Acestea au fost recunoscute de către managementul școlii și de către
Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare. Deși s-au făcut demersurile
necesare, nu a fost posibilă echivalarea orelor de formare continuă în credite
profesionale, din cauză că nu există un cadru legal național, aspect extrem de
frustrant și demotivant.
Acordarea de certificate de Mobilitate Europass.
Acordarea de credite profesionale de către autoritatea naționala în domeniu.
Acordarea de credite transferabile, procedura MEN in curs de aplicare .
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Acordurile de formare si acordurile de mobilitate au fost asumate de institutia
de trimitere, la fel si certificatele Europaass, astfel incat acestea sa fie
recunoscute la nivel national. In cazul elevilor, evaluarea realizata la finalul
stagiilor europene de practica au fost echivalate cu note acordate la modulele
de specialitate. In cazul profesorilor, s-au facut demersurile necesare pentru
echivalarea orelor de formare pe perioada mobilitati cu credite transferabile,
in vederea completarii portofoliului profesional.
Activitatile de formare derulate in perioada mobilitatii au vizat rezultate ale
invatarii care corespund standardelor de formare profesionala/ocupationale
pentru calificarea/ocupatia beneficiarilor. Au fost recunoscute in context
national rezultatele invatarii dobandite in perioada mobilitatii.
Recunoașterea rezultatelor învățării obtinute de catre profesorii participanti
la mobilitati transnationale cu scop de invatare s-a făcut prin: acordarea de
punctaje
mai
mari
la
evaluarea
anuala
a
profesorilor;
apreciere pozitiva in cadrul unor inspecții; acordarea de puncte de credit
pentru formare continua (nu am facut demersuri pentru a obtine aceste
puncte din cauza metodologiei prea greoaie). La sfarsitul programului de
formare din mobilitate, au fost evaluate rezulltatele invatarii. Profesorii au
primit certificat de Mobilitate Europass si certificat de participare.
Am analizat procedura și ni s-a părut prea complicată.
Am dori o recunoastere si echivalare mai facila si nebirocratica a
competentelor dobandite la cursuri si transformarea orelor de formare, in
credite profesionale transferabile, atat de necesare cadrelor didactice ( 90
credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani de activitate).
Am eleborat un manual Pasi de succes spre antreprenoriat ,care ne ajuta
foarte mult.
Am obținut certificate Europass și certificate de participare.
Am venit cu rezultatele pe Transcript of Records, am atasat la acesta o cerere
de echivalare și am primit ulterior în proces de echivalare al rezultatelor.
Articolele din revista școlii, premiată la nivel național, articolele online din
revistele CCD sau articol pentru Euridice la ISE.
Asteptam sa sa converteasca orele de pe certificatele obtinute in credite, de
catre Casa Corpului Didactic Sibiu.
Atestatele obținute în urma mobilităților sunt folositoare atat elevilor cît și
profesorilor pentru dosarele personale, sunt validate de instituțiile
evaluatoare din țară
Au fost emise certificate Europass. S-a realizat recunoașterea și validarea
rezultatelor învățării in conformitate cu standardul ocupațional al prof de
gimnaziu. 3 prof au demarat procedura de transf in credite transferabile a
certificatului de mobilitate .
Au fost recunoscute anumite cursuri sau practica de specialitate.
Au fost recunoscute de catre institutie si urmeaza sa depunem o solicitare de
transformare a orelor de formare in credite transferabile, in cadrul Comisiei
de Acreditare de la Ministerul Educatiei.
Au fost recunoscute toate stagiile si examenele desfasurate la Universitatea
gazda , cu exceptia unei singure materii ,din motive nefondate si insuficiente.
Au primit Certificatul Youthpass, care este recunoscut la nivel national.
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Au primit credite ECDS si si-au echivalat practica obligatorie conform
programului de invatamant national.
Avand in vedere ca am avut doar prima mobilitate, faptul ca alte cadre
didactice din judet si din tara incep sa observe institutia, sa invite managerul
de proiect la intalniri, cercuri metodice, cred ca este un start extrem de bun.
Scoala a castigat deja si un concurs cu premiul I "Standarde europene in
scolile timisene".
Beneficiarii au primit Document Europass, iar competentele formate au fost
recunoscute prin medii la Modulul de specialitate.
Cadrele didactice participante in mobilitati au primit certificate de pregatire
lingvistica realizata in cadrul scolii, certificate de recunoastere din partea
scolii pentru implicarea in proiectul Erasmus+ si suntem in perioada
intocmirii documentatiei pentru obtinerea de credite profesionale
transferabile pentru participarea la aceste cursuri de formare.
Calificativul anual.
Cel puțin la facultate, programul Erasmus mi-a echivalat stagiul de practica.
Certificat de participare
Certificat ECVET, incheierea situatie scolare la modulul CDL aferent stagiului
de practica efectuat in strainatate.
Certificatele au fost inregistrate in portofoliile institutionale, participarea la
mobiitati a fost promovata in comunitate. Nu am depus inca eforturi pentru
acreditare (procesul este laborios si cu credite putine).
Certificatele au fost recunoscute la inscrierea la anumite facultati.
Certificatele obtinute in urma parcurgerii cursului si europass mobility au
fost luate in considerare la depunerea documentatiei pentru gradatii de merit,
consilii consultative, evaluare la sfarsit de an scolar.
Certificatul de mobilitate Europass emis de catre scoala, in colaborare cu
institutia partenera, va fi folosit pentru recunoasterea rezultatelor invatarii,
respectiv a elementelor pe care participantii la mobilitate Ie inteleg, Ie cunosc
si pot sa Ie realizeze la sfarsitul procesului de invatare, definite ca si
cunostinte, competente, abilitati. De asemenea Curriculumul Vitae Europass
si Pasaportul Lingvistic Europass vor fi incluse in portofoliul personal si vor
face dovada rezultatelor invatarii ca urmare a participarii la mobilitate.
Toate aceste documente vor contribui la obtinerea calificativului anual si vor
fi luate in considerare la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit.
Deocamdata nu s-a realizat transformarea competentelor dobandite in
credite profesioanale transferabile deoarece procedura s-a modificat si a
devenit din ce in ce mai complicata.
Comisia de formare continuă din institutie a consemnat participarea la aceste
cursuri contabilizând numărul de ore de formare.
Competentele, abilitatile si atitudinele se regasesc pe certificatul de absolvire
profesionala care se elebereaza la sfarsitul ciclului superior al liceului, nivel 4.
Conform procedurii de transfer, validare si recunoastere a RI dupa
intoarcerea din mobilitate responsabilul cu transferul si validarea
rezultatelor invatarii impreuna cu responsabilul cu formarea profesionala
verifica documentele din mobilitate astfel incat RI propuse sa fie realizate
(prin semnarea Europassului) si sa se regaseasca in SPP- ul specific
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calificarii. Notele si calificativele obtinute de participanti in tara partenera se
convertesc in note in sistemul romanesc conform grilei de notare stabilita in
MoU. Rezultatele obtinute sunt validate in Consiliul profesoral al scolii si
trecute in catalog.
Consultarea spp, a documentului de mobilitate europass, trecerea notei in
catalog.
Conținuturile învățării au fost asimilate cursurilor de formare profesională
continuă a personalului.
Credite sau parti din lucrarile finale de ciclu
Creditele obtinute la exmenele din timpul mobilitatii au fost recunoscute si
transformate in credite in cadrul universitatii noastre.
Cursurile au fost incluse in fisele individuale de formare (document
standardizat la nivel de colegiu), iar competentele dezvoltate au fost
evidentiate in rubrica aferenta.
Datorita lipsei finantarii nu au fost participari la simpozioane, conferinte
etc.Dar nu sunt scrise pana acum lucrari in acest sens, conform propunerii de
proiect. In brosura sunt cateva aplicatii de utilizara unor portaluri de
Internet. Au fost plasate ceva lucrari pe portaluri de Internet. Nu se cunosc
reactiile
De ex., daca mobilitatea s-a desfasurat in ciclul 1 (licenta), recunoasterea
rezultatelor invatarii a asigurat recunoasterea parcurgerii intregului proces
de invatamant, oferind posibilitatea absolventului sa urmeze ciclul de studii
de masterat.
Desi se putea converti in credite profesionale transferabile activitatea de
formare a cadrelor didactice, acestea nu au solicitat acest proces.
La nivel judetean insa au fost organizate activitati de diseminare a cursurilor
respectiv de diseminare a modalitatilor de implementare a noilor competente
in activitatea cu elevii.
Diplome recunoscute de ISJ, utile la intocmirea diverselor dosare/portofolii.
Diplomele obtinute de participantii la mobilitate si Certificatul Europass au
fost luate in considerare la acordarea calificativului anual pentru
desfasurarea activitatii didactice, precum si pentruparticiparea la concursul
de acordare a gradatiei de merit.
Documentul de mobilitate Europass a fost recunoscut de institutie beneficiara,
iar in urma evaluarii de la intoarcerea din mobilitate elevii au primit note in
catalog la disciplina pentru care a fost organizata mobilitatea.
Echivalarea materiilor de către instituția mea la întoarcere.
Egalarea numarului de credite obtinute.
Elevii au diseminat rezultatele invatarii in randurile colegilor, cadrelor
didactice si parintilor, au organizat un workshop si au popularizat rezultatele
parciciparii la mobilitate.
Elevii au fost evaluati la intoacerea din mobilitate, primind note la obiectele
de specialitate. Certificatele de participare, documentele Europass sunt dovezi
ale competentelor imbunatatite in cadrul proiectului.
Examen de certificare la nivel de scoala
Exisă procedura de echivalare a creditelor pentru mobilitati erasmus pe care
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o vom realiza la începutul anului următor şcolar!
Fiecare elev participant a primit pertificat de participare la mobilitate si
certificat Europass.
Fiecare participant la mobilitati SM a primit "Fisa individuala de echivalarerecunoastere a creditelor transferabile" care a fost intocmit pe baza
"Learning Agreement" si "Transcript of records".
Fiind vorba de educatie non-formala, recunoasterea s-a facut la nivel
institutional si la nivelul retelei de biblioteci cu acoperire nationala.
Fiind vorba despre o mobilitate de Train the Trainers - rezultatele invatarii
sunt recunoscute sub forma certificatului de participare, dar nu reprezinta o
certificare suplimentara sau o diploma de studii.
Gasirea unui loc de munca in sistemul sanitar, tinandu-se cont de Europass
In baza rezultatelor participantilor la SMS au fost recunoscute creditele,
conform ECTS, iar notele au fost transformate din sistemul universitatii
gazda in sistemul universitatii noastre, de catre comisiile de echlvalare de la
fiecare facultate, in conformitate cu un regulament intocmit si aprobat de
conducerea Universitatii. Acolo unde nu a fost posibila echivalarea, stdentii
au beneficiat de o sesiune specisl organizata. Pentru participantii la SMT, in
baza documentului de la evaluare facuta de institutia gazda, studentilor
participantii li s-a recunosct integral stagiu de practica, corespunzator
programului de practica din planul de invatamant.
In cadrul activităţilor de diseminare la nivel naţional prin intermediul unui
festival national desfăşurat la noi în şcoală, activitate la care au participat
elevi şi cadre didactice din 17 judeţe.
In functie de rezultatul evaluarii de la finalul stagiului de practica , elevilor li
s-au pus note in catalog, tinandu-se cont si de modulul vizat impreuna cu
Unitatea rezultatelor invatarii. De asemeni documentele Europass Mobility
sunt utilizate atat la angajare cat si acordarea competentelor la absolvirea
liceului.
În urma desfǎșurǎrii de activitǎti cu elevii am putut observa faptul cǎ, deși
temele propuse nu au trezit initial interesul elevilor, prin metodele și
strategiile propuse am reușit sa ȋi ajut sǎ descopere relevanța și beneficiile
aprofundarii si utilizǎrii conștiente a acestora. Elevii au fost încurajați să
lucreze împreună, să se autodepășească, să dea randament mai bun, a fost
facilitat schimbul de experiență și cunoștințe, elevii și-au format o imagine
obiectivǎ privind propriile competențe și și-au dezvoltat abilitățile de
comunicare În concluzie, noțiunile și metodele ȋnvǎțate la curs au venit în
întȃmpinarea nevoii mele de a-mi dezvolte abilitǎțile didactice, a comunica, a
coopera, pentru a aprofunda unele concepte, a înţelege opiniile diferite şi
pentru a accepta diversitatea.
Inspectoratul școlar a felicitat instituția pentru participarea la acest proiect.
Institutiile locale recunosc certificatele youthpass obtinute de participanti, la
fel si unele firme la care unii din participanti au aplicat pentru angajare.
Intrucat nu au fost echivalate cu numar de credite pentru profesorii
particianti la vizita de studiu. Elevilor participanti la stagii VET li s-a
recunoscut perioada de mobilitate si a fost echivalata evaluarea rezultatelor
obtinute
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La nivelul scolii s-a recunoscut practica elevilor pentru profesorii participanti
nu s-au acordat credite transferabile pentru activitatile de formare in
strainatate.
La partener au fost validate certificatele Europass ca urmare a evaluarii
competentelor dobandite. Recunoasterea competentelor obtinute au fost
recunoscute la nivelul arie curriculare tehnologii. Pentru fiecare domeniu o
comisie formata din profesori de specialitate au analizat caietele de pracica,
produsele realizate , au discutata cu elevii si la final au validat notele propuse
in timpul stagiului.
La studenti au fost recunoscute perioada si rezultatele academice la
disciplinele studiate, cei de la practica au avut recunoscuta disciplina
"Practica", iar la staff a fost recunoscuta perioada si se tine cont la evaluarile
ulteiroare.
Mi-au fost echivalate toate materiile pe care le-am studiat pe parcursul
mobilității mele Erasmus+, de către universitatea mea, UMF Gr T Popa, Iași.
Mobilitate s-a considerat a fi o formă de perfecționare a cadrului didactic.
Mobilitatea s-a desfășurat în perioada 23-29 noiembrie 2019 și, încă, nu s-au
realizat etapele de recunoaștere a rezultatelor învățării în context național.
Note in catalog pentru incheierea modulelor la disciplina de specialitate
pentru care s- efectuat instruirea practica.
Nu s-a cerut recunoasterea de catre participantii la mobilitati, considerand ca
e un proces prea complicat.
Nu s-au facut demersurile pentru echivalarea acestor cursuri prin credite la
nivel national.
Partial, deoarece inca nu am depus dosarele pentru obtinerea creditelor
aferente certificatelor Europass. Pe de alta parte, la nivelul conducerii scolii si
a ISMB.
Participanții au primit certificatul de participare și li s-au emis certificate de
tip Europass Mobility, urmând ca în perioada următoare, aceștia să deruleze
procedurile necesare obținerii creditelor profesionale transferabile.
Participantii au primit Documentul Europass si nota in catalog.
Participanții la mobilitate au primit un certificat Europass și un certificat de
participare.La întoarcerea în țară, comisia de recunoaștere și validare a
stagiului a transferat rezultatele dobândite ale învățarii pe
baza:Memorandumului de înțelegere, Acordului de formare conceput în
termeni ECVET, Certificatului Europass Mobility, fișelor de lucru zilnice ale
participantului, evaluării finale, raportului individual online al
participantului, caietelor de practică, chestionarelor aplicate de profesorul
monitor, rapoartelor finale întocmite de către organizația de primire,
organizația intermediară.Participanții la mobilitate au prezentat materiale
cu aspecte ale stagiului de practică și al programului cultural și au completat
chestionare de satisfacție.Școala a transferat competențele și elevul nu a mai
parcurs procesul de evaluare aferent acestor competențe.Competențele
profesionale au fost transferate și integrate în programul de formare
profesională inițială a participantului, iar acestea au fost recunoscute și s-au
adăugat celorlalte competențe profesionale ale învățării dobândite pe
parcursul programului de învățare organizat în cadrul școlii.În final elevul a
121








primit 3 note în catalog la disciplina informatică(deoarece suntem liceu
teoretic).
Prin echivalarea acestora in credite din curricula de baza, sau credite
suplimentare.
Prin participarea la cele doua cursuri de mobilitate, cele 12 cadre didactice
din scoala noastra au comunicat si interactionat in limba engleza cu
reprezentanti ai altor scoli din Spania si Italia, au schimbat idei de bune
practici intalnite in invatamantul special, precum si metode didactice utilizate
in procesul instructiv-educativ al elevilor cu nevoi speciale. Participantii au
obtinut certificate de mobilitate Europass, foarte importante in dezvoltarea
lor profesionala viitoare. Implicit, a crescut prestigiul scolii noastre, care
preluand si promovand modele de educare si incluziune sociala europene si-a
largit dimensiunea europeana. Prima mobilitate i-a pregatit pe participanti
in vederea solutionarii eficiente a problemelor care pot aparea la clasa.
Acestia au utilizat, plecand de la ”teoria ghiontelii” a lui Sunstein diverse
metode care au influentat in mod pozitiv comportamentul elevilor la clasa.
Elevii au fost educati in spiritul acceptarii si respectului reciproc, au realizat
activitati de grup in vederea cresterii coeziunii la clasa, precum Kahoot si
Jigsawplanet, dar si jocuri didactice, de ex: Panza de paianjen”, ”Simon
spune”, ”Scaunele muzicale”, etc. Prin aceste activitati s-a imbunatatit
colaborarea si cooperarea dintre elevi si profesori, elevii au devenit mai
empatici unii fata de ceilalti si au invatat sa-si ajute colegii la nevoie. A doua
mobilitate a oferit participantilor o intelegere mai larga a copilului cu
dizabilitati, un nou model de plan de servicii personalizat care sa raspunda
nevoilor individuale ale acestora si care sa creasca gradul de implicare al
parintilor in procesul educational. Participantii au implementat la clasa
activitati ocupationale si de joc moderne, inovatoare, care sa puna in evidenta
potentialul si valoarea lor ca indivizi si care sa creasca gradul de acceptare si
toleranta intre acestia, precum: ”Discriminare? Nu, multumesc. Prefer
toleranta!”, ”Zoo”, etc. Au fost aplicate metode si strategii didactice europene,
prin care elevii au fost motivati sa invete, iar participarea lor la lectii este
mult mai activa decat pana acum. Participantii la mobilitati au identificat
colaboratori si parteneri pentru proiectul ”Let’s learn together!” de pe
eTwinning, astfel ca principalul partener in acest proiect este organizatia
PETKA din Macedonia, care furnizeaza cursuri de formare internationale.
Prin sistemul ECTS
Procedura de echivalare este greoie
Procesul de validare va fi realizat pe baza rezultatelor evaluării stagiului
înscrise în Fişa de evaluare semnată de tutore, a Certificatul Europass
Mobility și a Acordului de învățare. Persoana responsabilă cu validarea
rezultatelor învățării obținute în străinătate a analizat rezultatul obţinut la
evaluarea finală desfăşurată în ţara gazdă, comparând documentația
aferentă cu rezultatele învățării stabilite în acordul de învățare. Dacă
rezultatele obţinute la evaluarea finală sunt la nivelul cerut (calificativ cel
puțin “Suficient”.), atunci evaluarea a fost validată. S-a întocmit un procesverbal de recunoaștere și validare a rezultatelor dobândite. Calificativele au
fost convertite în note, pe baza unei grile, conform MoU. Notele pentru
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rezultatele învățării dobândite în perioada de mobilitate, validate în Consiliul
profesoral au fost transferate și înregistrate în documentele școlare, respectiv
în catalog și în carnetul elevului.
Proiectul este in derulare, aceasta activitate inca nu s-a desfasurat, se are in
vedere.
Pt certificatele obținute exista o procedura noua, pe site ul CCD, care nu se
aplica, încă.
Punctaj la Fișa de autoevaluare
Realizarea documentatiei in vederea echivalarii orelor de formare cu credite
profesionale transferabile.
Recunoasterea in context national a rezultatelor invatarii s-a materializat
prin publicatii periodice folosite pentru diseminare in institutii similare din
alte judete. Participantii din alte judete ( reprezentanti ai conducerii unitatilor
de invatamant) la sesiunile de diseminare au realizat importanta derularii
proiectelor Erasmus+ in vederea cresterii calitatii procesului de invatare predare prin alinierea la standardele europene.
Recunoasterea s-a facut prin echivalarea perioadei de stagiu din strainatate
cu o perioada corespunzatoare din stagiul de practica efectuat in tara, elevii
au primit note in catalog la modulele respective, fara sa trebuiasca sa repete
activitatile din curriculum pe care le-au realizat in mobilitate.
Recunoasterea si transferul rezultatelor invatarii a constat in acordarea de
note la disciplina informatica.
Rezultatele au fost postate pe site-ul colegiului.
Rezultatele au fost valorizate in lucrari sustinute de partenerii straini-in mod
direct- la Simpozionul International " Pasi spre viitor in educatie si formare."
Rezultatele de etapa ale invatarii cu prilejul cursului derulat impreuna cu
partenerii au fost validate de profesorii formatori ai institutiei noastre dar si
de institutii locale si regionale cu care noi am incheiat acorduri de colaborare.
Cand rezultatele concrete ale invatarii vor fi aplicate si elevilor , in toate
institutiile partenere,vom putea sa le validam in totalitate.
Rezultatele invatarii au fost recunoscute de catre institutie, dar nu si de
Comisia Specializata de Acreditare din cadrul Ministerului Educatiei
Nationale. Ne propunem sa le inaintam cererea de recunoastere a
competentelor.
Rezultatele invatarii dobandite de participant, deja evaluate in ultima zi de
stagiu, au fost inregistrate/certificate prin documentul de mobilitate
Europass, emis de Scoala Postliceala Sanitara si semnat si stampilat de catre
unitatea partenera europeana, in calitate de reprezentant si tutorele de
practica din partea organizatiei de primire. La nivelul scolii s-a format o
comisie de recunoastere a competentelor dobandite, constituita din: director,
responsabil proiect si responsabil formare profesionala, ce au evaluat:fisele
individuale zilnice de lucru; caietele de practica; fisele cu rezultatele obtinute
prin parcurgerea probelor practice la finalul fiecarei saptamanide practica.
La intoarcerea in tara fiecare document a fost inregistrat in unitatea scolara
si validat prin verificarea acestora cu privire la: semnaturile tutorelui de
practica si reprezentantului legal al organizației de primire, stampila, daca
datele sunt conforme, daca a atins rezultatele invatarii conform SPP ca Anexa
123















1 la OMETC 2713/29.11.2007 si daca stagiul s-a desfasurat corespunzator.
Rezultatele învățării obținute de participanți au fost recunoscute prin
certificate de participare, implicare activ participativă la wokshopuri,
implicare lingvistică prin utilizarea limbii engleze și nu numai, rezultate
interculturale artistice( învățarea unui dans specific țării, a unui cântec sau a
unei activități handmade, vizitarea culturală).
Rezultatele invatarii obtinute de participanti in perioada de mobilitate au fost
recunoscute prin Certificatul Europass Mobility si certificatul de participare.
Certficatele de participare au fost integrate in portofoliile cadrelor didactice si
utilizate pentru a justifica activitatea de pregatire profesionala in diferite
contexte. Participantii nu au dorit deocamdata solicitarea echivalarii in tara.
Rezultatele invatarii obtinute de participanti in perioada mobilitatilor au fost
recunoscute si echivalate ca note aferente modulului de instruire practica
specific fiecarei calificari profesionale.
Rezultatele invatarii obținute în mobilitate sunt fost recunoscute în context
național prin faptul ca elevii au primit note la modulul de stagiu de pregătire
practica prevăzut în curriculum specialitatii și pe baza acestora li s-a încheiat
media la modulul respectiva și implicit media generală.
Rezultatele invatarii s-au recunoscut printr-o nota in catalog la disciplina de
stiu pe care s-a facut proiectul (informatica). Suntem liceu teoretic, nu se
aplica ECVET.
Rezultatele invatarii sunt in conformitate cu unitatea “Responsible work
practice” acreditata cu 1 ECVET si se refera la intelegerea „Cerintelor de la
locul de munca”, „Importanta atitudinilor si comportamentelor pozitive la
locul de munca” si a „Caracteristicilor sarcinilor practice de lucru”. Pe baza
certificatului de mobilitate Europass si ECVET, 90 de ore de activitate
practica din modulul Curriculum in Dezvoltare Locala "Practica in domeniul
mecanic/electric/constructii, instalatii si lucrari publice" vor fi echivalate cu
creditul ECVET si rezultatul va fi trecut in foaia matricola a fiecarui absolvent
care
a
participat
la
activitatile
de
formare.
Pentru profesori, pe baza certificatului Europass, Casa Corpului Didactic
realizeaza o echivalare prin credite transferabile, care sunt utile in portofoliul
personal al fiecarui cadru didactic, fie la gradatia de merit, fie la transfer.
Rezultatele obtinute (note si ECTS) la universitatea gazda/organizatia de
stagiu au fost echivalate total si au fost recunoscute, conform grilei de
echivalare a notelor aprobata de Senatul UVT.
S-a aplicat ECVET-ul pentru recunoașterea și transferul rezultatelor
învățării, conform procedurii operaționale proprii elaborate în acest sens, în
baza Memorandumului de Înțelegere încheiat cu organizația de primire.
S-a convenit ca aprecierea rezultatelor invatarii la evaluarea finala din
ultima zi de stagiu, sa se faca cu note si a fost descrisa grila de echivalare de
la un sistem de notare la altul. Aceasta a fost folosita la intoarcere din
mobilitati de Comisia de transfer si recunoastere a rezulatelor invatarii
dobandite de participanti, constituita prin Decizia nr.105/19.11.2018, pentru a
converti notele inscrise in fisele de evaluare individuale ale participantilor in
urma evaluarii finale aplicate de organizatiile de primire, in note din sistemul
de evaluare romanesc si trecute in catalog.
124

















S-a popularizat in presa si pe diverse site-uri.
S-a realizat dosarul pentru obținerea de credite profesionale transferabile
pentru toți participanții la mobilități.
S-au acordat certificatele de participare.
S-au acordat note care au fost trecute in catalog.
Studenti: s-au recunoscut in totalitate numarul de credite obtinute.
Mobilitatile au fost mentionate in Diploma Supplement. Personal: s-au
eliberat certificate de participare pe care personalul le-a folosit la evaluarile
anuale.
Suntem in faza de depunere a dosarelor pentru obtinerea creditelor
transferabile afernte participarii la formare in cadrul proiectului Erasmus+.
Suntem in perioada de implementare a programului, după prima mobilitate.
Suntem in perioada in care intocmim documentele pentru acreditarea
programelor de formare parcurse in mobilitati, conform procedurii
Toate materiile care se gasesc in curricula universitatii noastre sunt
recunoscute si echivalate in totalitate. Materiile care nu se regasesc in planul
nostru de invatamant, sunt recunoscute si trecute in Diploma Supplement.
Transformarea în credite transferabile - realizată parțial din cauza
sistemului greoi și stufos.
Urmeaza sa cerem echivalarea orelor facute pe perioada stagiului cu credite
profesionale.
Urmeaza sa facem demersurile necesare pentru echivalarea cu credite
profesionale transferabile.
Validarea documentelor de mobilitate - Mobilitypass si certificate ECVET in
conformitate cu legislatia in vigoare.
Youthpass

III. 2.1 Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Educaţie şcolară
Din cei 635 de respondenții care au declarat că în anul 2019 au fost beneficiari de
proiecte de mobilitate Erasmus+, 355 au fost implicați în proiecte din domeniul
Educașie școlară:
Aveti in implementare, ati finalizat sau ați participat la proiecte de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
Variante de răspuns
DA
NU

Număr de răspunsuri
355
280

Procent din numărul total de răspunsuri
55.91%
44.09%

Cei mai mulți dintre respondenți lucrează în școli gimnaziale și licee tehnologice.
Tipul instituţiei beneficiare de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru
implementarea

proiectelor

de

mobilitate

Educatie scolara:
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Erasmus

+,

domeniul

Tip instituție
Liceu/Colegiu teoretic
Scoala primara
Scoala gimnaziala
Colegiu/Liceu vocational/tehnologic
Scoala profesionala
Gradinita
Palat/club al copiilor
ISJ/ISMB
Scoala speciala/Centru de educatie incluziva
Instituție de învățământ superior
Organizație non-guvernamentală (asociație, fundație etc)
Alt tip de institutie, și anume:

Număr de
răspunsuri
51
1
126
117
3
12
1
2
11
27
2
2

Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei beneficiare de serviciile oferite
de ANPCDEFP pentru implementarea proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul
Educatie școlară
Scoala speciala/Centru de
educatie incluziva, 11,
3.10%
ISJ/ISMB, 2, 0.56%

Organizație nonguvernamentală
(asociație, fundație etc), 2,
0.56%

Palat/club al
copiilor, 1,
0.28%

Instituție de
învățământ
superior, 27,
7.61%

Gradinita, 12, 3.38%
Scoala profesionala, 3,
0.85%

Alt tip de institutie, și
anume:, 2, 0.56%

Liceu/Colegiu teoretic, 51,
14.37%

Colegiu/Liceu
vocational/tehnologic, 117,
32.96%

Scoala primara, 1, 0.28%

Scoala gimnaziala, 126,
35.49%

Majoritatea respondenților au avut în proiectele derulate în anul 2019 rol de
coordonator de proiect.
Rolul

detinut

In

cadrul

proiectelor

implementate, domeniul Educație școlară:
126

de

Mobilitate

Erasmus+

Număr de
răspunsuri
243
120
112
3

Rol
Coordonator de proiect
Participant(a) la mobilitate
Membru in echipa de proiect
Ati avut alt rol

Procent din numărul total
de răspunsuri
68.45%
33.52%
31.55%
0.85%

Frecvența declarațiilor privind rolurile detinute în cadrul
proiectelor de Mobilitate Erasmus+ implementate,
domeniul Educație școlară
300

243

200

120

112

100
3
0
Coordonator de proiect

Participant(a) la
mobilitate

Membru in echipa de
proiect

Ati avut alt rol

Număr de răspunsuri

Doi dintre respondenții care au selectat Alt rol au specificat că au fost persoane de
contact, iar unul că a fost expert în domeniul dizabilități.
Cei mai mulți dintre respondenți sunt cadre didactice:
Pe

durata

implementarii

proiectelor

de

mobilitate

Erasmus+,

domeniul Educatie scolara, categoria din care faceti sau ati facut parte
este aceea de:

Categoria
cadre didactice (de la grădiniţă la instituțiile de învățământ
superior)
directori de şcoală/grădiniță
inspectori
personal didactic auxiliar
membru asociație, fundație
alte categorii
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Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total de
răspunsuri

278
40
3
4
7
23

78.31%
11.27%
0.85%
1.13%
1.97%
6.48%

Repartiția respondenților în funcție de categoria din care
făceau parte pe durata implementării proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educație școlară
membru asociație,
fundație, 7, 1.97%
personal didactic
auxiliar, 4, 1.13%

alte categorii,
23, 6.48%

inspectori, 3, 0.85%

directori de
şcoală/grădiniță,
40, 11.27%

cadre didactice
(de la grădiniţă la
instituțiile de
învățământ
superior), 278,
78.31%

191 (53,8%) dintre respondenți au declarat că nu au mai beneficiat de mobilități
sau au beneficiat de o singură mobilitate.
De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectelor de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatie scolara (daca nu ati beneficiat de
mobilitate completati cu cifra 0)?
Număr
mobilități
efectuate
0 mobilități
1 mobilitate
2 mobilități
3 mobilități

Număr
respondenți
61
130
72
32

4 mobilități
5 mobilități

25
12
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Număr
mobilități
efectuate
6 mobilități
7 mobilități
8 mobilități
9 mobilități
10 mobilități

Număr
respondenți
9
3
3
4
4

Repartiția respondenților în funcție de numărul mobilităților Erasmus+,
domeniul Educație școlară efectuate
6 mobilități,
9, 2.54%

8 mobilități, 3,
0.85%

9 mobilități,
4, 1.13%

7 mobilități, 3,
5 mobilități, 12, 0.85%
3.38%

10 mobilități, 4,
1.13%

0 mobilități, 61,
17.18%

4 mobilități,
25, 7.04%

3 mobilități, 32,
9.01%

1 mobilitate, 130,
36.62%

2 mobilități, 72,
20.28%

Cei mai mulți dintre respondenți (64,23%) au participat la cursuri, iar cei mai
puțini la misiuni de predare (3,66%).
Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a/au constat in:

Tip de mobilitate
Participari la cursuri
Ati fost persoana insotitoare
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Activități de monitorizare
Activități de evaluare
Job shadowing
Misiuni de predare
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Număr de
răspunsuri
228
92
51
35
26
18
13

Procent din numărul total
de răspunsuri
64.23%
25.92%
14.37%
9.86%
7.32%
5.07%
3.66%

Frecvența declarațiilor privind tipul de mobilitate efectuat în
cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educație școlară
250

228

200
150
92

100

51

35

50

26

18

13

0
Participari la
cursuri

Activități de Activități de
Nu ati
Job
participat la monitorizare evaluare
shadowing
mobilitati in
cadrul
proiectului

Ati fost
persoana
insotitoare

Misiuni de
predare

Număr de răspunsuri

Frecvenţele răspunsurilor beneficiarilor de proiecte de mobilitate în domeniul
Educaţiei şcolare, privind contribuţia mobilităţilor la dezvoltarea profesională,
personală a participanţilor şi la dezvoltarea instituţiilor beneficiare sunt prezentate
în tabelele şi diagramele următoare:
În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educatie scolara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de
formare profesională?

Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul
total de
răspunsuri

în foarte mare măsură

268

75.49%

în mare măsură

65

18.31%

300

suficient

15

4.23%

200

în mică măsură

2

0.56%

100

1.41%

0

deloc

5

Scorul mediu calculat al aprecierilor
privind măsura în care proiectele au
corespuns

nevoilor

de

formare
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Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectele de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educație școlară, a
corespuns nevoilor respondenților de
formare profesională
268
65
în foarte
mare
măsură

în mare
măsură

15

2

5

suficient

în mică
măsură

deloc

Număr de răspunsuri

profesională este de 4,57. Acest scor este cu 0,1 mai mare decât în anul 2018.
În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie scolara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare
personala?

Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul
total de
răspunsuri

În foarte mare măsură

275

77.46%

În mare măsură

58

16.34%

Suficient

16

4.51%

În mică măsură

2

0.56%

Deloc

4

1.13%

300
200
100
0

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educație școlară, a
corespuns nevoilor respondenților de
formare personală
275
58
În foarte
mare
măsură

În mare
măsură

16

2

4

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

Scorul mediu calculat în acest caz este
4,61, cu 0,11 mai mare decât în anul 2018.

În ce măsură derularea proiectelor Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a
corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?

Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

În foarte mare măsură

267

75.21%

În mare măsură

67

18.87%

300

Suficient

11

3.10%

200

În mică măsură

2

0.56%

100
0

Deloc

1

0.28%

Nu stiu

7

1.97%

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educație școlară, a
corespuns nevoilor instituției beneficiare
267
67

11

În foarte În mare Suficient În mică
mare măsură
măsură
măsură

Scorurile medii din 2019 și 2018 sunt

1

7

Deloc

Nu stiu

2

Număr de răspunsuri

foarte apropiate în acest caz: 4,64 în
2019 și 4,63 în 2018.
Frecvenţa aprecerilor la întrebarea:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educație școlară?
este:
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Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

297
301
292
301
297

42
37
43
37
37

6
8
8
8
10

1
0
2
0
1

9
9
10
9
10

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele de implementare a proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educație școlară
350
300
250
200
150
100
50
0

301

297

42

Deschidere

Foarte bună

37

9

Amabilitate

Bună

301

292

43

9

Satisfăcătoare

37

10

Explicatii clare

297

9

37

10

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la
email, scrisori,
telefon)

Foarte slabă

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scorul mediu din anul 2019 privind nivelul de satisfacție al respondenților
beneficiari de proiecte de mobilitate domeniul Educație școlară, referitor la
calitatea serviciilor oferite de personalul Agenţiei pentru implementarea
proiectelor a crescut cu 0,01 faţă de anul 2018 de la 4,78 la 4,79.

Explicatii clare
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Deschidere
Amabilitate
Explicatii corecte
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Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.76
4.78
4.79
4.81
4.81
4.79
95.83%

4.74
4.76
4.81
4.82
4.79
4.78
95.67%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în
toate etapele de implementare a proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educație școlară
Scor total:4,79
4.82
4.81
4.80
4.79
4.78
4.77
4.76
4.75
4.74

4.81

4.81

Amabilitate

Explicatii corecte

4.79
4.78
4.76

Explicatii clare

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Deschidere

Scor mediu

Comentariile făcute de respondenți sunt următoarele:







Am colaborat cu persoana din agentie care a fost desemnata ca expert pentru
indrumare in derularea proiectului, prin email si telefonic. Raspunsurile
primite au fost corecte, sprijinul a fost permanent si acordat cu foarte multa
amabilitate.
Am fost la primul nostru proiect dupa multi ani. Am fost de-a dreptul
impresionati de promptitudinea si solicitudinea personalului Agentiei.
Multumim tuturor!
Consultanţa oferită profesionist şi cu promptitudine de Agenţia Naţională nea ajutat să progresăm în implementarea proiectului şi să ne bucurăm de
rezultatele lui. Prin modul în care ne-a sprijinit până în derularea proiectului,
pot afirma că totul a stat sub semnul responsabilităţii. Am primit explicaţii
clare şi concise pentru a depăşi dificultăţile întâmpinate. Apreciem
promptitudinea raspunsurilor. Activitatea de formare din iulie 2018 ne-a fost
extrem de utilă în implementarea proiectului.
Le multumim pentru faptul ca au fost sunt acolo, ori de cate ori am avut/
avem nevoie. Le multumim pentru profesionalism, pentru rabdare si pentru
felul in care AN Romania a trecut si a crescut de la Socrates pana in prezent.






Multumesc personalului Agentiei pentru sprijinul acordat, ori de cate ori a
fost nevoie.
Nu am primit consultanta inainte de depunerea proiectului, asadar vorbesc
despre consultanta oferita dupa aprobarea aplicatiei.
Personalul Agentiei (atat persoana desemnata cat si inlocuitorul atunci cand
a fost cazul) mi-a asigurat cu promtitudite, competenta si amabilitate
consultanta pe toata durata proiectului (atat in timpul anului universitar cat
si in timpul vacantelor).
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Proiectul este în implementare. Până acum am beneficiat de tot sprijinul
necesar.

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu
care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al
proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație școlară?”, s-au
oferit aprecieri a căror frecvență și scor mediu sunt prezentate în tabelele și
diagramele următoare:

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

191
193
190
196
191

36
34
38
32
35

3
3
2
2
5

0
0
1
1
0

125
125
124
124
124

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei pe
durata misiunilor de control al proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educație școlară
250
200

193

191

150

196

190

125

125

191

124

124

124

100
50

38

36

34

Deschidere

Amabilitate

35

32

0

Foarte bună

Bună

Explicatii clare

Satisfăcătoare

Foarte slabă

Explicatii clare
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Deschidere
Amabilitate
Explicatii corecte
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Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.76
4.76
4.77
4.78
4.79
4.77
95.43%

4.76
4.78
4.79
4.79
4.76
4.78
95.52%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei pe durata misiunilor de control
al proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație școlară
Scor total:4,77
4.80
4.79

4.79

4.78

4.78
4.77
4.77
4.76

4.76

4.76

Explicatii clare

Promptitudine în
răspuns (la
email, scrisori,
telefon)

4.75
4.74
Deschidere

Amabilitate

Explicatii corecte

Scor mediu

În acest caz, scorul mediu a scăzut față de 2018 cu 0,01. Au făcut comentarii doar
cei care nu au beneficiat de misiuni de control, specificând acest lucru.
69,30% dintre respondenți apreciază ca suficient sprijinul financiar primit pentru
mobilitățile de care au beneficiat și 66,48% consideră suficient sprijinul financiar
pentru organizațiile beneficiare.
Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
Aspecte vizate
In cazul
mobilitatii/mobilitatilor
de care ati beneficiat
In cazul organizatiei
beneficiare

Insuficient

Relativ
suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este
cazul

4.23%

15

21.41%

76

69.30% 246

5.07%

18

3.66%

13

20.28%

72

66.48% 236

9.58%

34
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Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul
proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație școlară
300
246

250

236

200
150
100
50

76
15

72
18

13

34

0
Insuficient

Relativ suficient

In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati beneficiat

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei beneficiare

Referitor la sprijinul financiar primit s-au făcut următoarele comentarii:












Calculele sunt facute doar in functie de distanta fara a lua in calcul nivelul
preturilor din tara respectiva.
Cum s-a realizat cazare la hotel pentru elevi, instituția gazda neavând
posibilitatea de cazare in familii, suma alocată Per persoana a fost
insuficienta, unele locații fiind prin definiție extrem de costisitoare-cazarea in
Roma.
Desi intotdeauna este loc de mai multe fonduri in educatie si nu este usor de
gestionat "lipsa" celor 20%, faptul ca am putut beneficia de aceasta mobilitate
finantata aproape integral de Erasmus+ este mult mai bine decat nimic, de
aceea, mi se pare de bun simt sa nu ne plangem. Multumim pentru
oportunitatea oferita!
Echipa a desfășurat activități de voluntariat. Suficient pentru a desfășura
activități de calitate pentru elevii și părinții din grupul țintă și pentru a organiza
activitățile propuse în aplicație cu partenerii. Am respectat prevederile din
contractul de finanțare.
O parte, mai mica sau mai mare din sprijinul organizational, este ceruta de
institutiile de formare, argumentand nevoia de organizare a cursului, a
certificarii.
Pentru unele cursuri de formare costurile au fost mari deoarece, pentru a nu
perturba procesul instructiv educativ, am decis sa derulam mobilitatile in
vacanta de vara cand preturile sunt mai ridicate. Totul a decurs conform
formularului de aplicație si pentru cei 28 de participanti. (la intrebarea 21 am
pus 10 pentru ca solicita numar intreg).
Sprijinul financiar oferit in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educatie scolara, a fost suficient.
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III. 2.2 Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul VET
Cei 129 de respondenți, care au dat răspunsuri complete și au declarat că au fost
implicați în anul 2019 în proiect/proiecte de mobilitate din domeniul VET,
activează în majoritate în licee/colegii tehologice/vocaționale și sunt în proporție
de 65,28% cadre didactice, după cum se poate vedea în tabelele și diagramele
următoare:
Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte pe durata implementarii
proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul VET:
Tip instituție

Număr de răspunsuri

Procent din numărul total de răspunsuri

1
1
1
2
2
2
3
6
9
25
77

0.78%
0.78%
0.78%
1.55%
1.55%
1.55%
2.33%
4.65%
6.98%
19.38%
59.69%

Scoala speciala/Centru de educatie incluziva
Centru de formare profesionala
Autoritate publica nationala
Scoala gimnaziala
ISJ/ISMB
Agent economic
Scoala profesionala
ONG, asociatie, fundație
Alt tip de institutie
Liceu/Colegiu teoretic
Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei din care făceau/fac
parte pe durata implementarii proiectelor de mobilitate
Erasmus+, domeniul VET
Scoala speciala/Centru de
educatie incluziva, 1,
0.78%

Centru de formare
profesionala, 1, 0.78%

ISJ/ISMB, 2, 1.55%
Scoala gimnaziala,
2, 1.55%
Autoritate publica
Agent economic,
nationala, 1, 0.78%
2, 1.55%

Scoala profesionala,
3, 2.33%
ONG, asociatie, fundație,
6, 4.65%

Alt tip de institutie, 9,
6.98%

Colegiu/Liceu
vocational/tehnologic,
77, 59.69%
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Liceu/Colegiu teoretic,
25, 19.38%

Cei 9 respondenți care au selectat alt tip de instituția au declarat că instituțiile sunt
Școli postliceale sanitare
În perioada în care aţi participat la implementarea proiectelor de
mobilitate

Erasmus+, domeniul VET făceaţi sau faceti parte din

următoarea categorie:
Categoria
cadre didactice (de la grădiniţă la învățământ superior)
directori de şcoală
inspectori
personal didactic auxiliar
formator
membru al asociatiei/fundatiei
alte categorii.

Număr de
răspunsuri
84
30
4
2
2
4
3

Procent din numărul
total de răspunsuri
65.12%
23.26%
3.10%
1.55%
1.55%
3.10%
2.33%

Repartiția respondenților în funcție de categoria din
care făceau/fac parte în perioada în care au
participat la implemetarea proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul VET
personal
didactic
auxiliar, 2,
1.55%
inspectori, 4,
3.10%

membru al
asociatiei/fundat
iei, 4, 3.10%
formator, 2,
1.55%

alte categorii. ,
3, 2.33%

directori de
şcoală, 30,
23.26%
cadre didactice
(de la grădiniţă
la învățământ
superior), 84,
65.12%

Din alte categorii fac parte, conform declarațiilor: responsabili financiari și OLS.
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Cei mai mulți dintre respondenți au avut în proiectele implementate rol de
coordonator de proiect:
Rolul detinut in implementarea proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul VET:
Rol
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la mobilitate
Ati avut alt rol

Număr de
răspunsuri
106
32
16
1

Procent din numărul total
de răspunsuri
82.17%
24.81%
12.40%
0.78%

Frecvența declarațiilor privind rolul/rolurile
detinut/deținute în implementarea proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul VET:
120
100
80
60
40
20
0

106

32
16
1
Coordonator de proiect Membru in echipa de
proiect

Participant(a) la
mobilitate

Ati avut alt rol

Număr de răspunsuri

Respondentul care a selectat Alt rol a fost profesor însoțitor.
Peste 50% dintre respondenți au declarat că în cadrul programului Erasmus+,
domeniul VET sunt la prima participare la mobilitate sau la a doua:
De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectelor de mobilitate
Erasmus+, domeniul VET (daca nu ati beneficiat de mobilitate
completati cu cifra 0)?
Număr
mobilități
efectuate
0 mobilități
1 mobilitate
2 mobilități
3 mobilități
4 mobilități

Număr
respondenți
42
27
23
17
8
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Număr
mobilități
efectuate
5 mobilități
6 mobilități
8 mobilități
10 mobilități

Număr
respondenți
7
3
1
1

Repartiția respondenților în funcție de numărul
mobilităților Erasmus+, domeniul VET efectuate
6 mobilități, 8 mobilități,
1, 0.78%
3, 2.33%

10 mobilități,
1, 0.78%

5
mobilități,
7, 5.43%
4 mobilități, 8,
6.20%
0 mobilități, 42,
32.56%
3 mobilități, 17,
13.18%

2 mobilități, 23,
17.83%
1 mobilitate, 27,
20.93%

Despre tipurile de mobilitate la care au participat, respondenții au declarat
urmatoarele:
Mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului/proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul VET, au constat in:

Tip de mobilitate
Ati fost persoana insotitoare
Plasament al elevilor la agent economic
Monitorizare
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Formarea personalului-Job shadowing
Plasament al elevilor in scoli sau centre de formare, cu
o perioada de stagiu la agent economic
Alt tip de mobilitate
Formarea personalului- Stagiu la locul de munca

Număr de
răspunsuri
50
40
35
26
15

Procent din
numărul total
de răspunsuri
38.76%
31.01%
27.13%
20.16%
11.63%

12
5
1

9.30%
3.88%
0.78%

Din comentariu reiese că Alt tip de mobilitate reprezintă: schimb de experiență în
vederea angajării absolvenților.
140

Frecvența răspunsurilor privind tipul mobilității/mobilităților la
care au participat respondenții în cadrul proiectului/proiectelor
de mobilitate Erasmus+, domeniul VET
Formarea personalului- Stagiu la locul de munca

1

Alt tip de mobilitate

5

Plasament al elevilor in scoli sau centre de…

12

Formarea personalului-Job shadowing

15

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

26

Monitorizare

35

Plasament al elevilor la agent economic

40

Ati fost persoana insotitoare

50
0

10

20

30

40

50

60

Număr de răspunsuri

În cazul mobilităților în domeniul VET, aprecierea respondenților privind măsura
în care proiectele au răspuns nevoilor lor de dezvoltare profesională și personală au
dus la scoruri medii mai mici decât în cazul participanților la proiecte de mobilitate
din domeniul Educației școlare:
În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+,
domeniul VET, a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare
profesională?
Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

În foarte mare măsură

89

68.99%

În mare măsură

25

19.38%

Suficient

8

6.20%

În mică măsură

3

2.33%

Deloc

4

3.10%

Nivel de apreciere

100
50
0

Scorul mediu rezultat este 4,36,

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de mobilitate
Erasmus+, domeniul VET, a corespuns
nevoilor respondenților de formare
profesională?
89
25
În foarte mare În mare măsură
măsură

8

3

4

Suficient

În mică măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

mai mare decât în anul 2018 cu
0,18.

În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+,
domeniul VET, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare
personala?
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Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

91
30
5
0
3

70.54%
23.26%
3.88%
0.00%
2.33%

100

Frecvența răspunsurilor privind măsura în care
participarea la proiectele de mobilitate
Erasmus+, domeniul VET, a corespuns
nevoilor respondenților de dezvoltare
personala?
91

50

30
5

0

3

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0
În foarte
mare
măsură

Scorul mediu în anul 2019 este 4,50,

În mare
măsură

cu 0,31 mai mare decât în anul 2018.

Număr de răspunsuri

Aprecierile respondenților privind măsura în care derularea proiectelor de
mobilitate în domeniul VET a corespuns nevoilor instituțiilor beneficiare au dus la
un scor mediu mai mare decât în cazul proiectelor de mobilitate în domeniul
Educației școlare:
În ce măsură derularea proiectelor Erasmus+, domeniul VET,

a

corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectelor?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc
Nu știu

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

110
18
1
0
0
0

85.27%
13.95%
0.78%
0.00%
0.00%
0.00%

Frecvența răspunsurilor privind măsura în
care derularea proiectelor Erasmus+,
domeniul VET, a corespuns nevoilor
institutiei beneficiare a proiectelor?
150
100
50
0

110
18
În foarte
mare
măsură

În mare
măsură

1

0

0

0

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Nu știu

Număr de răspunsuri

Scorul mediu în anul 2019 este 4,81 cu
0,06 mai mare decât în anul 2018.
Frecvenţa aprecerilor la întrebarea:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului de mobilitate
Erasmus+, domeniul VET?
este:
142

foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

120
119
114
119
115

9
9
14
9
12

0
1
1
1
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele de implementare a proiectelor de mobilitate
Erasmus+, domeniul VET?
140
120

119

120

119

114

115

100
80
60
40
20

9

14

9

0

0

12

9

0

0

0

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare

Satisfăcătoare

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Foarte slabă

Explicatii clare
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Amabilitate
Explicatii corecte
Deschidere

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.84
4.84
4.89
4.89
4.91
4.88
97.56%

4.84
4.90
4.85
4.85
4.90
4.87
97.33%

Se observă că față de anul 2018 nu s-a schimbat. media generală, dat s-au făcut
modificări în aprecierile pe diferite aspecte vizate.
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Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în
toate etapele de implementare a proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul VET
Scor total:4,88
4.91

4.92
4.90
4.88
4.86
4.84
4.82
4.80

4.84

4.84

Explicatii clare

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.89

4.89

Amabilitate

Explicatii corecte

Deschidere

Scor mediu

Aprecierile au fost însoțite de următoarele comentarii:





EXCEPTIONALA!!!
Nu am comentarii suplimentare, am avut în cele 3 proiecte implementate
relații de colaborare foarte bune cu personalul AN.
Nu am propuneri de imbunatatire. Colaborarea a fost si este excelenta!
Personalul ANPCDEFP ne ajuta intotdeauna atunci cand cerem informatii
suplimentare sau cand intampinam dificultati in implementarea proiectelor.

La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu
care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al
proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul VET?”, s-au oferit aprecieri
a căror frecvență și scor mediu sunt prezentate în tabelele și diagramele următoare:
foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

91
91
91
90
88

6
5
4
6
9

0
1
2
1
1

0
0
0
0
0

32
32
32
32
31

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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Procent din numărul total al aprecierilor privind colaborarea cu
personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al
proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET?
70.54%
70.54%
69.77%
68.22%
80.00% 70.54%
60.00%
40.00%
24.81%
24.81%
24.81%
24.81%
24.03%
6.98%
20.00%
4.65%
4.65%
3.88%
3.10%
0.00%
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la
email, scrisori,
telefon)
Foarte bună

Bună

Satisfăcătoare

Foarte slabă

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Explicatii clare
Explicatii corecte
Amabilitate
Deschidere

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.86
4.90
4.90
4.91
4.92
4.90
97.94%

4.86
4.78
4.80
4.83
4.86
4.83
96.52%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control al proiectelor
de mobilitate Erasmus+, domeniul VET
Scor total:4,90
4.94
4.92
4.90
4.88
4.86
4.84
4.82

4.90

4.90

Explicatii clare

Explicatii corecte

4.91

4.92

4.86

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Amabilitate

Deschidere

Scor mediu

S-au făcut doar 2 comentarii:


Misiunile de control s-au derulat conform planului de control stabilit
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anterior, au vizat toata perioada de implementarea a proiectului iar
concluziile si recomandarile facute au fost obiective.
OK

Peste 75% dintre respondenți consideră că sprijinul financiar primit în proiecte este
suficient:
Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul VET ?
Aspecte vizate
In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati
beneficiat
In cazul organizatiei beneficiare

Relativ
suficient

Insuficient
0.78%
0.78%

1
1

14.73%
17.83%

Suficient
19
23

75.19%
79.84%

97
103

Nu stiu/Nu
este cazul
9.30%
1.55%

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în
cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET
120
100
80
60
40
20
0

97

19
1

103

23

12

1

Insuficient

Relativ suficient

Suficient

2

Nu stiu/Nu este
cazul

In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati beneficiat
In cazul organizatiei beneficiare

Singurele nemulțumiri, așa cum reiese din cele 2 comentarii făcute de respondenți
se referă la sprijinul financiar pentru transport:



În unele cazuri grantul pentru transport internațional a fost insuficient.
Singura problema referitoare la buget o reprezinta costul aferent benzii de
distanta, acesta fiind insuficient in cazul mobilitatilor in tarile nordice.

III.2.3 Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Educația
universitară
Au declarat că au fost implicați în proiecte de mobilitate domeniul Educație
universitară 114 respondenți, dar numar 102 au dat răspunsuri complete. Dintre
aceștia, cei mai mulți sunt studenți.
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12
2

În perioada implementarii proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educatie universitara, faceti sau faceati parte din următoarea
categorie:
Număr de
răspunsuri
27
50
17
8

Categoria
cadre didactice
studenti
personal non-didactic in universitati
alte categorii.

Procent din numărul
total de răspunsuri
26.47%
49.02%
16.67%
7.84%

Repartiția respondenților în funcție de categoria din care
făceau parte în perioada implementării proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educație universitară
alte categorii., 8,
7.84%
personal nondidactic in
universitati, 17,
16.67%

cadre
didactice, 27,
26.47%

studenti, 50,
49.02%

În proiectele derulate, cei mai mulți respondenți au jucat rol de participanți la
mobilitate:
Rolul

detinut

in

cadrul

proiectelor

de

Mobilitate

Erasmus+

implementate, domeniul Educatiei universitara:
Număr de
răspunsuri
27
17
64
7

Rol
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la mobilitate
Ati avut alt rol

Procent din numărul total de
răspunsuri
26.47%
16.67%
62.75%
6.86%

Cei 7 care au declarat că au avut alt rol sunt membri în birourile Erasmus din
universități.
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Frecvența declarațiilor privind rolul deținut în cadrul proiectelor
de Mobilitate Erasmus+ implementate, domeniul Educației
universitară:
80

64

60
40

27

17

20

7

0
Coordonator de
proiect

Membru in echipa de
proiect

Participant(a) la
mobilitate

Ati avut alt rol

Număr de răspunsuri

Cei mai mulți dintre respondenți au declarat că sunt la a doua mobilitate de acest tip:
De câte mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectelor de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatie universitara (daca nu ati beneficiat de
mobilitate completati cifra 0)?
Număr mobilități
efectuate
0 mobilități
1 mobilitate
2 mobilități
3 mobilități

Număr
respondenți
18
44
18
5

Număr mobilități
efectuate
4 mobilități
5 mobilități
7 mobilități
10 mobilități

Număr
respondenți
3
7
3
4

Repartiția respondenților în funcție de numărul mobilităților
Erasmus+, domeniul Educație universitară efectuate
, 0, 0.00%
, 0, 0.00%

0 mobilități,
18, 8.82%

1 mobilitate, 44,
21.57%

, 102, 50.00%

2 mobilități, 18,
8.82%

10 mobilități,
4, 1.96%

7 mobilități,
3, 1.47%
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3 mobilități, 5,
2.45%
4 mobilități,
3, 1.47%
5 mobilități,
7, 3.43%

Cele mai multe dintre mobilitățile efectuate de respondenți sunt mobilități pentru
studiu ale studenților și mobilități de formare ale personalului.
Număr de
răspunsuri
43
29
18
15
8
8

Tip de mobilitate
Mobilitati studentesti pentru studii
Mobilitati de personal -formarea personalului
Mobilitati de personal-misiuni de predare
Mobilitati studentesti pentru plasament
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Alta situatie. Va rugam sa precizati

Procent din numărul
total de răspunsuri
42.16%
28.43%
17.65%
14.71%
7.84%
7.84%

Frecvența răspunsurilor privind tipul de mobilități la care au
participat respondenții în cadrul proiectului de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educație universitară
Alta situatie. Va rugam sa precizati

8

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului

8

Mobilitati studentesti pentru plasament

15

Mobilitati de personal-misiuni de predare

18

Mobilitati de personal -formarea personalului

29

Mobilitati studentesti pentru studii

43
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Număr de răspunsuri

Au fost precizate ca alte situații mobilitățile cu scop de monitorizare.
Frecvenţele răspunsurilor beneficiarilor de proiecte de mobilitate în domeniul
Educaţiei universitare, privind contribuţia mobilităţilor la dezvoltarea profesională,
personală a participanţilor şi la dezvoltarea instituţiilor beneficiare este prezentată
în tabelele şi diagramele următoare:
În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră
de formare profesională?
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Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

64
25
6
0
7

62.75%
24.51%
5.88%
0.00%
6.86%

Frecvența aprecierilor referitoare la măsura în care
participarea la proiectele de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatie universitara,
a corespuns nevoilor respondenților de
formare profesională
64

80
60
40
20
0

25

În foarte mare În mare măsură
măsură

Scorul mediu a scăzut în anul 2019

6

0

7

Suficient

În mică măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

față de anul 2018 de la 4,35 la 4,20.
În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie universitara, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare
personala?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

63
25
7
0
7

61.76%
24.51%
6.86%
0.00%
6.86%

Frecvența aprecierilor referitoare la măsura în care
participarea la proiectele de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatie universitara,
a corespuns nevoilor respondenților de
dezvoltare personală
100

63
25

50
0

În foarte mare În mare măsură
măsură

Și în acest caz scorul mediu a scăzut de la

7

0

7

Suficient

În mică măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

4,40 în anul 2018, la 4,18 în anul 2019.
În ce măsură derularea proiectului/proiectelor Erasmus+, domeniul
Educatie universitara, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a
proiectului/proiectelor?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc
Nu știu

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

48
25
10
0
1
18

47.06%
24.51%
9.80%
0.00%
0.98%
17.65%

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educație universitară, a
corespuns nevoilor instituției beneficiare
60

48

40

25

20
0

18

10
În foarte
mare măsură

În mare
măsură

Suficient

0

1

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri
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Nu stiu

În cazul aprecierilor privind măsura în care derularea proiectelor a corespuns
nevoilor instituționale, scorul mediu a scăzut față de anul 2018, de la 4,40 la 4,27.
Aprecierile privind colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a oferit consultanță
pe toată durata implementării proiectului sunt mai puțin bune decât în anul 2018:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectelor Erasmus+,
Educatie universitara?
foarte
bună

66
66
62
64
70

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

19
21
23
21
17

5
4
5
6
3

1
0
1
0
1

11
11
11
11
11

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele de implementare a proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educație universitară
80
70
60
50
40
30
20
10
0

66

66

19
5
Deschidere

Foarte bună

11

23

21
4
Amabilitate

Bună

11

5

21

11

Explicatii clare

Satisfăcătoare

70

64

62

6
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17
3

11

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la
email, scrisori,
telefon)

Foarte slabă

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Amabilitate
Deschidere
Explicatii corecte
Explicatii clare

11

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.64
4.60
4.56
4.55
4.51
4.57
91.43%

4.75
4.68
4.69
4.68
4.69
4.70
93.97%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea cu
personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de
implementare a proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație
universitară
Scor total:4,57
4.64

4.70
4.65
4.60
4.55
4.50
4.45
4.40

4.60

Amabilitate

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.56

4.55

Deschidere

Explicatii corecte

4.51

Explicatii clare

Scor mediu

S-a înregistrat o scădere față de anul 2018 și în cazul aprecierilor privind
colaborarea cu personalul ANPCDEFP întâlnit în misiunile de control.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor
de control/audit al proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie universitara?
foarte
bună

50
53
48
49
50

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

17
12
15
15
15

3
5
6
6
5

0
0
0
0
0

32
32
33
32
32

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei în
timpul misiunilor de control/audit al proiectelor de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educație universitară
60
50
40
30
20
10
0

53

50
32
17
3
Deschidere

Foarte bună

33

32
12

15
5

6

Amabilitate

Explicatii clare

Bună

50

49

48

Satisfăcătoare

32
15

15
5

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la
email, scrisori,
telefon)

Foarte slabă

152

6

32

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.61
4.59
4.55
4.52
4.51
4.56
91.11%

4.73
4.73
4.70
4.76
4.73
4.73
94.57%

Amabilitate
Deschidere
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Explicatii corecte
Explicatii clare

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei pe durata misiunilor de control al proiectelor
de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație universitară
Scor total:4,56
4.65

4.61

4.60

4.59
4.55

4.55

4.52

4.51

4.50
4.45
Amabilitate

Deschidere

Promptitudine în Explicatii corecte
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Explicatii clare

Scor mediu

S-a făcut un singur comentariu:


Nu am plăngeri.

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul
Educație universitară, pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut
următoarele aprecieri:
Cum apreciați sprijinul financiar oferit în cadrul proiectului de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educație universitară?
Aspecte vizate
In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati
beneficiat
In cazul organizatiei beneficiare

Insuficient
12.75%
12.75%

13
10

Relativ
suficient
34.31%
34.31%

Suficient
35
26

43.14%
37.25%

44
38

Nu stiu/Nu este
cazul
9.80%
27.45%

În 4 din cele 6 comentarii, respondenții își declară nemulțumirea cu privire la
sprijinul financiar:
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10
28




Relativ suficient .
Pentru mobilitatea studenților in domeniul educatiei superioare diferentele in
ceea ce priveste nivelul de trai al tarilor cu o putere de cumparare ridicata
creeaza insuficiente in ceea ce priveste sprijinul financiar acordat. Rezultand
in nevoia ca participantii sa se sprijine economic si din alte surse, deci punand
in pericol inclusivitatea programului in domeniul educatiei universitare.
Intr-un oras relativ mare cu chirii foarte scumpe, precum Frankfurt, un
student nu reuseste sa isi acopere cheltuielile cu suma de 520 de euro. Parerea
mea ar fi ca suma sa fie crescuta la aproximativ 750-800 de euro. Ar avea
sens ca sprijinul financiar sa ia in considerare si costurile de trai in localitatea
in care va fi plasat studentul.
Sprijinul financiar pentru transport este insuficient.
Sume extrem de mici.
Se sugereaza alocarea unei sume mai mari pentru mobilitatile de personal,
precum si alocarea unei sume care sa acopere numarul de mobilitati solicitate
prin formularul de candidatura. Realocarea sumelor, respectiv suplimentarea
acestora nu mai este de ajutor, intrucat acest lucru se realizeaza dupa ce
procesul de selectie a fost incheiat sau chiar spre finalul proiectului.







III.2.4 Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Educație adulților
Au declarat că au fost implicați în anul 2019 în proiecte de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educația adulților numai 37 respondenți și 35 au dat răspunsuri
complete. Cei mai mulți dintre respondenți activează în ONG-uri/asociații/fundații
și în școli gimnaziale și sunt cadre didactice sau membrii în organizațiile
beneficiare.
Tipul

instituţiei

din

care

făceaţi

sau

faceti

parte

pe

durata

implementarii proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul Educatia
adultilor:
Tip instituție
Liceu/Colegiu teoretic
ISJ/ISMB
Scoala speciala/Centru de educatie incluziva
Centru de formare profesionala
Agent economic
Autoritate publica locala
Colegiu/Liceu vocational/tehnologic
Alt tip de institutie.
Scoala gimnaziala
ONG, asociatie, fundație
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Număr de răspunsuri
1
1
1
1
1
2
4
5
6
13

Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei
din care făceau sau fac parte pe durata implementarii
proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul
Educația adulților:
Scoala
ISJ/ISMB, 1

Liceu/Colegiu
teoretic, 1

speciala/Centru de
educatie incluziva,
1
Centru de formare
profesionala, 1
Agent economic, 1
Autoritate publica
locala, 2

ONG, asociatie,
fundație, 13

Colegiu/Liceu
vocational/tehnol
ogic, 4
Alt tip de
institutie. , 5

Scoala gimnaziala,
6

Pe durata implementarii proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, făceaţi sau faceti parte din următoarea categorie:
Număr de răspunsuri
10
3
1
3
13
5

Categoria
cadre didactice (de la grădiniţă la instituție învățământ superior)
directori de şcoală
personal didactic auxiliar
formator pentru domeniul Educatia adultilor
membru al asociatiei/fundatiei
alte categorii.
Repartiția respondenților în funcție de categoria din care
făceau/fac parte pe durata implementarii proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților

cadre didactice (de
la grădiniţă la
instituție
învățământ
superior), 10

alte
categorii., 5

membru al
asociatiei/fundatiei,
13
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directori de
şcoală, 3
personal didactic
formator pentru auxiliar, 1
domeniul Educatia
adultilor, 3

În proiectele de mobilitate în domeniul Educației adulților, cei mai mulți
respondenți au avut rolul de coordonatori de proiect.
Rolul detinut in cadrul proiectelor de Mobilitate Erasmus+, in domeniul
Educatia adultilor in care ati fost implicat(a):

Rol
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la mobilitate
Ati avut alt rol

Număr de
răspunsuri
22
14
7
1

Frecvența declarațiilor privind rolul detinut de
respondenți în cadrul proiectelor de Mobilitate
Erasmus+, în domeniul Educația adulților
22

25
20
15
10
5
0

14
7
1
Coordonator
de proiect

Membru in
echipa de
proiect

Participant(a) Ati avut alt rol
la mobilitate

Număr de răspunsuri

Cei mai mulți dintre respondenți sunt la prima sau a doua mobilitate Erasmus+, în
domeniul Educației adulților.
De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectelor de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatia adultilor (daca nu ati beneficiat de
mobilitate completati cu cifra 0)?
Număr mobilități
efectuate
0 mobilități
1 mobilitate
2 mobilități
3 mobilități
4 mobilități
5 mobilități
10 mobilități

Număr
respondenți
10
12
4
5
2
1
1

Repartiția respondenților în funcție de numărul
de mobilități de care au beneficiat în cadrul
proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educația adulților
4
mobilități,
2

5
10
mobilități, mobilități,
1
1

3
mobilități,
5

2
mobilități,
4

0
mobilități,
10

1
mobilitate,
12

La întrebarea ”Mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, au constat in:”
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răspunsurile au fost:
Număr de răspunsuri
20
6
6
4
2
1
1

Tip de mobilitate
Formarea personalului- Participare la cursuri
Alt tip de mobilitate
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Monitorizare
Misiuni de predare
Participare la conferințe profesionale
Formarea personalului-Job shadowing

Frecvența declarațiilor privind tipul/tipurile de mobilități la
care au participat respondenții în cadrul proiectului de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților
Formarea personalului-Job shadowing

1
1

Misiuni de predare

2
4

Nu ati participat la mobilitati in cadrul…

6
6

Formarea personalului- Participare la cursuri

20
0

5

10

15

20

25

Număr de răspunsuri

Frecvenţele răspunsurilor beneficiarilor de proiecte de mobilitate în domeniul
Educaţia adulţilor, privind contribuţia mobilităţilor la dezvoltarea profesională,
personală a participanţilor şi la dezvoltarea instituţiilor beneficiare este prezentată
în tabelele şi diagramele următoare:
În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor dumneavoastră de
formare profesională?

Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

În foarte mare măsură

27

În mare măsură

5

Suficient

0

În mică măsură

0

Deloc

3

30
20
10
0

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectele de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, a corespuns nevoilor
respondenților de formare profesională
27
5
În foarte
mare
măsură

Scorul mediu rezultat din aprecieri este
de 4,39, cu 0,11 mai mic decît în 2018.

În mare
măsură

0

0

3

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri
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În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate
Erasmus+,

domeniul

Educatia

adultilor,

a

corespuns

nevoilor

dumneavoastră de dezvoltare personala?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectul/proiectele de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educația
adulților, a corespuns nevoilor respondenților
de dezvoltare personală
27

Număr de
răspunsuri

27
4
1
0
3

Scorul mediu în acest caz este 4,36,
mai mic cu 0,07 față de anul 2018.

30
20
10

4

3

1

0

Suficient

În mică
măsură

0
În foarte
mare măsură

În mare
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

În ce măsură derularea proiectelor Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectelor?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc
Nu știu

Număr de
răspunsuri

27
8
0
0
0
0

30

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care derularea proiectelor Erasmus+,
domeniul Educația adulților, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a proiectelor
27

20
8

10

0

0

0

0

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Nu știu

0
În foarte
mare
măsură

Și în acest caz scorul mediu a scăzut

În mare
măsură

față de anul 2018, de la 4,75 la 4,71.

Număr de răspunsuri

Scorul mediu calculat pe baza aprecierilor privind colaborarea cu personalul
ANPCDEFP care a asigurat consultanță în toate etapele de derulare a proiectelor a
crescut în anul 2019 față de anul 2018, de la 4,84 la 4,89.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectele de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, pe care le-ati implementat?
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foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

33
31
32
33
32

2
3
2
2
3

0
1
1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

35
30
25
20
15
10
5
0

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei care
a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de implementare a
proiectelorde mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților
33
33
32
32
31

2 0
Deschidere

Foarte bună

3 1

0

Amabilitate

Bună

2 1

0

Explicatii clare

Satisfăcătoare

2 0

0

3

0

0

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la
email, scrisori,
telefon)

Foarte slabă

Deschidere
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Explicatii clare
Amabilitate

0

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.93
4.93
4.89
4.86
4.82
4.89
97.71%

4.81
4.83
4.86
4.86
4.86
4.84
96.88%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea cu
personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de
implementare a proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților
Scor total:4,89
5.00
4.90
4.80
4.70

4.93

Deschidere

4.93

Explicatii corecte

4.89

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Scor mediu
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4.86

Explicatii clare

4.82

Amabilitate

Referitor la colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a oferit consultanță,
comentariile sunt următoarele:



De la exceptional in sus.
Cu foarte mici excepții (iar acelea sunt mai degrabă generate de situație decât
de persoane), colaborarea cu personalul Agenției este excepțională!

Frecvențele aprecierilor referitoarre la colaborarea cu personalul ANPCDEFP aflat
în misiuni de control dunt prezentate în tabelul și diagrama următoare.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor
de control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educatia adultilor?
foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

23
23
23
23
22

2
1
2
2
3

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

10
10
10
10
10

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei în
timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educația adulților
25

23

23

23

23

22

20

15
10

10

10

10

10

10

5
2

2

1

2

3

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare

Satisfăcătoare

Foarte slabă
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Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Deschidere
Explicatii clare
Explicatii corecte
Amabilitate
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.90
4.90
4.90
4.85
4.85
4.88
97.60%

4.81
4.83
4.86
4.86
4.86
4.84
96.88%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea cu
personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de
implementare a proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților
Scor total:4,89
4.95

4.93

4.93
4.89

4.90

4.86
4.85

4.82

4.80
4.75
Deschidere

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Explicatii clare

Amabilitate

Scor mediu

Au făcut comentarii doar 2 respondenți:



Foarte buna.
A fost o reală plăcere să întâlnim persoane din cadrul AN cu care am avut
întâlniri foarte utile de monitorizare și control. A fost un bun prilej să ne
prezentăm atât ca instituție cât și strict pe proiectele europene derulate.

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul
Educație adulților, pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut
următoarele aprecieri:
Cum apreciați sprijinul financiar oferit în cadrul proiectului de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulţilor?
Insuficient
0
3

Aspecte vizate
In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati beneficiat
In cazul organizatiei beneficiare
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Relativ
suficient
11
9

Suficient
22
21

Nu stiu/Nu
este cazul
2
2

III.2.5 Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Tineret
85 de persoane au răspuns că în anul 2019 au avut în implementare proiecte de
mobilitate Erasmus+, în domeniul Tineret. Dintre acestea 74 activează în cadrul
unor ONG-uri/asociații/fundații, 54 sunt lucrători de tineret și 61 au fost
coordonatori de proiect, după cum se poate vedea în tabelele și diagramele
următoare.
Tipul instituţiei din care făceaţi sau faceti parte pe durata implementarii
proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul Tineret?
Tipul instituției
Scoala gimnaziala
Scoala speciala/Centru de educatie incluziva
Autoritate publica locala
Alt tip de institutie. Precizati care
Liceu/Colegiu teoretic
Colegiu/Liceu vocational/tehnologic
ONG, asociatie, fundatie

Număr de
răspunsuri
1
1
1
2
3
3
74

Tipul instituţiei din care făceaţi sau faceti parte pe durata implementarii
proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul Tineret?
Scoala
Autoritate publica
speciala/Centru de
locala, 1, 1.18%
educatie incluziva,
Alt tip de institutie.
1, 1.18%
Precizati care, 2,
Scoala gimnaziala,
Liceu/Colegiu
2.35%
1, 1.18%
teoretic, 3, 3.53%

Colegiu/Liceu
vocational/tehnologic,
3, 3.53%

ONG, asociatie,
fundatie, 74,
87.06%
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Pe durata implementarii proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul
Tineret, făceaţi sau faceti parte din următoarea categorie:
Număr de
răspunsuri
3
3
4
4
7
10
54

Categorie
allte persoane aflate pe piata muncii
alte categorii.
studenţi
voluntari
formatori
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
lucratori de tineret

Repartiția respondenților în funcție de categoria
profesională din care făceau/fac parte pe durata
implementării proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul
Tineret alte categorii. , 3,
allte persoane
aflate pe piata
muncii, 3, 3.53%

3.53%
studenţi, 4,
4.71%
voluntari, 4,
4.71%

formatori, 7,
8.24%

lucratori de
tineret, 54,
63.53%
cadre didactice
(de la grădiniţă
la învăţământ
universitar), 10,
11.76%

Alte categorii, conform declarațiilor sunt președinți și angajați ai ONG-urilor.
Rolul

detinut

in

cadrul

proiectelor

implementate in domeniul Tineret:
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de

Mobilitate

Erasmus+

Număr de
răspunsuri
61
38
27
4

Rol
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la mobilitate
Ati avut alt rol

Frecvența declarațiilor respondenților cu privire la rolul
deținut în cadrul proiectelor de Mobilitate Erasmus+
implementate în domeniul Tineret:
70

61

60
50
38

40

27

30
20
10

4

0
Coordonator de proiect Membru in echipa de
proiect

Participant(a) la
mobilitate

Ati avut alt rol

Număr de răspunsuri

Conform declarațiilor respondenților, alte roluri au fost:





Coordonator echipa
Facilitator voluntar
Trainer
Persoana de contact si formator

Cei mai mulți dintre respondenți sunt la prima sau a doua mobilitate Erasmus+, în
domeniul Tineret, dar există și respondenți care au efectuat 9-10 mobilități de acest
tip.
De cate mobilitati ati beneficiat in cadrul proiectelor de mobilitate
Erasmus+, domeniul Tineret (daca nu ati beneficiat de mobilitate
completati cu cifra 0)?
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Număr
mobilități
efectuate
0 mobilități
1 mobilitate
2 mobilități
3 mobilități
4 mobilități
5 mobilități
6 mobilități
7 mobilități
8 mobilități
9 mobilități
10 mobilități

Repartiția respondenților în funcție de numărul de
mobilități de care au beneficiat în cadrul proiectelor
de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret

Număr
respondenți
14
18
7
8
6
6
6
3
3
7
7

9 mobilități,
7, 8.24%

10
mobilități,
7, 8.24%

8 mobilități,
3, 3.53%

0 mobilități,
14, 16.47%

7 mobilități,
3, 3.53%
1 mobilitate,
18, 21.18%

6 mobilități,
6, 7.06%
5 mobilități,
6, 7.06%
3 mobilități,4 mobilități,
8, 9.41% 6, 7.06%

2 mobilități,
7, 8.24%

Cei mai mulți dintre respondenți au efectuat mobilități de lucrători de tineret sau
au fost lideri de grup.
Mobilitatea/mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului/proiectelor
de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret a/au constat in:
Număr de
răspunsuri
50
42
18
12
6
5

Tip mobilitate
Lucrator de tineret
Leader de grup -participant la schimburi de tineri
Tanar participant la schimburi de tineri
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Alt tip de mobilitate
Voluntar -SEV

Frecvența declarațiilor privind tipul/tipurile de mobilitatea/mobilitățile
la care au participat respondenții în cadrul proiectului/proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret
5
6

Voluntar -SEV
Alt tip de mobilitate

12

Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Tanar participant la schimburi de tineri

18
42

Leader de grup -participant la schimburi de tineri
Lucrator de tineret

50
0

10

20

Număr de răspunsuri
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30

40

50

60

Cei care au declarat că au participat la alt tip de mobilitate, au specificat
următoarele tipuri:
Am participat doar ca organizator, Facilitator, TCA, PBA, Training
Frecvenţele răspunsurilor beneficiarilor de proiecte de mobilitate în domeniul
Tineret, privind contribuţia mobilităţilor la dezvoltarea profesională, personală a
participanţilor şi la dezvoltarea instituţiilor beneficiare este prezentată în tabelele şi
diagramele următoare:
În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+,
domeniul Tineret a corespuns nevoilor dumneavoastră de formare
profesională?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectele de
mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret a
corespuns nevoilor respondenților de
formare profesională

Număr de
răspunsuri

62
17
5
0
1

80
60
40
20
0

62
17
În foarte
mare
măsură

Scor mediu 4,54 mai mare cu

În mare
măsură

5

0

1

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

0,34 decât în anul 2018.

În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul
Tineret, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectele de
mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, a
corespuns nevoilor respondenților de
dezvoltare personală

Număr de
răspunsuri

62
20
2
0
1

Scor mediu 4,59 mai mare cu

80

62

60
40

20

20
0
În foarte
mare
măsură

0,16 decât în anul 2018.

În mare
măsură

2

0

1

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri
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În ce măsură derularea unor proiecte Erasmus+, domeniul Tineret, a
corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
Frecvența aprecierilor privind măsura în
care derularea unor proiecte Erasmus+,
domeniul Tineret, a corespuns nevoilor
institutiei beneficiare a
proiectului/proiectelor

Număr de
răspunsuri

Nivel de apreciere

61
21
3
0
0
0

În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc
Nu știu

80
60
40
20
0

61
21

În foarte
mare
măsură

Scor mediu 4,60 mai mare cu 0,06

În mare
măsură

decât în anul 2018.

3

0

0

0

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Nu știu

Număr de răspunsuri

Frecvenţa aprecerilor la întrebarea:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectului de mobilitate
Erasmus+, domeniul Tineret?
este:
foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

67
69
59
59
56

11
10
18
17
20

3
1
3
3
4

0
1
1
2
1

4
4
4
4
4

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei care a
asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de implementare a
proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret
80
60
40
20
0

69

67

11

3

Deschidere

Foarte bună

4

59

10

18
1

Amabilitate

Bună

59

4

3

4

Explicatii clare

Satisfăcătoare

Foarte slabă
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56
20

17
3

4

Explicatii corecte

4

4

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Amabilitate
Deschidere
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.77
4.74
4.58
4.55
4.52
4.63
92.65%

4.71
4.73
4.61
4.64
4.64
4.67
93.36%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în
toate etapele de implementare a proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul Tineret
Scor total:4,63
4.77

4.80

4.74

4.70

4.58

4.60

4.55

4.52

4.50
4.40
4.30
Amabilitate

Deschidere

Explicatii clare

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Scor mediu

Scorul mediu din anul 2019 privind nivelul de satisfacție al respondenților
beneficiari de proiecte de mobilitate domeniul Tineret, referitor la calitatea
serviciilor oferite de personalul Agenţiei pentru implementarea proiectelor a a
scăzut faţă de anul 2018 de la 4,67 la 4,63.
Comentarii:




Agentia beneficiaza de personal competent si responsabil. Am primit mereu
indrumare prompt si clar.
Ar fi util ca, pentru uniformizarea practicii la nivelul UE, sa se transfere o
parte din expertiza AN din Romania catre colegii lor experti din alte state
(Spania, Italia, Grecia, Macedonia).
În cadrul ONG-ului altcineva s-a ocupat de comunicarea cu Agenția.
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La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu
care aţi intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al
proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret?”, s-au oferit
aprecieri a căror frecvență și scor mediu sunt prezentate în tabelele și diagramele
următoare:
foarte
bună

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

48
48
44
44
45

8
8
10
11
12

2
1
4
3
2

0
1
0
0
0

27
27
27
27
26

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor
de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret
60
50

48

48

44

45

44

40
27

30

27

27

27

20
10

8
2

1

Deschidere

Amabilitate

12

11

10

8

26

4

3

2

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

0

Foarte bună

Bună

Satisfăcătoare

Foarte slabă

Deschidere
Amabilitate
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Explicatii corecte
Explicatii clare

Scorul s-a îmbunătățit față de anul 2018 cu 0,1.
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Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.74
4.72
4.66
4.63
4.61
4.67
93.47%

4.62
4.59
4.49
4.52
4.64
4.57
91.40%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control al proiectelor
de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret
Scor total:4,67
4.80
4.75
4.70
4.65
4.60
4.55
4.50

4.74

4.72
4.66

Deschidere

Amabilitate

4.63

4.61

Promptitudine în Explicatii corecte
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Explicatii clare

Scor mediu

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de mobilitate, domeniul
Tineret, pentru persoane și pentru instituții, respondenții au făcut următoarele
aprecieri:
Cum apreciați sprijinul financiar oferit în cadrul proiectului de
mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret?
Relativ
suficient
35
36

Insuficient
8
8

Aspecte vizate
In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati beneficiat
In cazul organizatiei beneficiare

Suficient
37
39

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul
proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret
45
40

35

37

36

39

35
30
25
20
15
10

8

8

5

5

2

0
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati beneficiat
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Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei beneficiare

Nu stiu/Nu
este cazul
5
2

S-au făcut următoarele comentarii:
















Bugetul mic se reflecta in calitatea mai putin buna a serviciilor pe care le
putem achizitiona. Romania este o tara scumpa, iar suma alocata nu ne
permite sa asiguram diversitatea pe care participantii si-o doresc. Sumele
alocate pentru implementarea acestor proiecte ar trebui sa permita
remunerarea personalului (coordonator, contabil, formatori).
Ce poti face cu 32Euro/zi pentru cazare, masa, activitati?
Este o intrebare mult prea generală având în vedere varietatea foarte mare
de tipuri de activități și proiecte cuprinse în Erasmus+ Tineret.
Fondurile pentru transport sunt insuficiente, din diverse cauze. Preturile la
bilete au crescut, nu si fondurile. Apar situatii de inlocuire a participantilor.
Cei nou-veniti isi cumpara bilete tarziu, si acestea sunt foarte scumpe. A fost
nevoie sa transfer aproximativ 1000 Euro de la fondul organizational la
transport.
In cazul proiectelor de tip SEV/ ESC bugetul este nesatisfacator din cauza
faptului ca costurile de chirie in Cluj-Napoca, orasul in care obisnuiam sa
gazduim voluntari sunt foarte ridicate si este greu sa gasim solutii la aceasta
problema. Acest lucru ne face ca si organizatie sa ezitam in a scrie urmatorul
proiect de mobilitate, desi suntem in al cincelea an de gazduire a voluntarilor
si pana acum proiectele au decurs foate bine.
In ceea ce priveste schimburile de tineri, acestea sunt clar sub-finantate,
tinand cont de cererea din ce in ce mai mare din partea AN privind condiitile
oferite la cazare, masa si activitati. Calitatea costa iar 30 euro pe zi sunt , din
experienta asociatiei si a mea de coordonator, insuficienti, din pacate.
În cazul mobilităților de care beneficiem este din ce în ce mai greu să ne
putem încadra în bugetul acordat pentru costurile de călătorie întrucât
companiile de transport au crescut prețurile. Din perspectiva organizației
beneficiare, alocările bugetare trebuie să țină cont de inflație și de evoluția
costurilor, în special la cazare și hrană. Ne este din ce în ce mai greu să găsim
furnizori de servicii de calitate care se încadrează în bugetul acordat.
Pentru urmatorul program ar fi bine de augat un ajutor financiar
suplimentar printr-un grant unic per participant selectat pentru organizatiile
de sending, care ar rezolva mai multe probleme la proiectele de mobilitate (1.
taxele percepute uneori de organizatiile de sending 2. necompletarea
grupurilor nationale)
Sumele calculate la începutul programului , respectin in 2014 erau ok , dar
pentru anul 2019, nimeni nu a luat in calcul rata de inflație și este absolut
imposibil sa asiguri condiții decente și materiale de calitate activitatilor fin
schimbul de tineri -in mod special. Pentru training curs este exact la limita
decentei.
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III.3 Rezultate ale respondenţilor beneficiari ai proiectelor de
parteneriat strategic și Dialog structurat Erasmus+ (KA2 și KA3) în
implementare în anul 2019
Au declarat că în anul 2019 au fost implicați în proiecte de parteneriat strategic
Erasmus+, 368 de respondenți. Dintre aceștia, cei mai mulți au fost implicați în
proiecte de parteneriat în domeniul Educație școlară.
Educaţie Şcolară
282

Educaţie
Universitara
15

VET
30

Educaţia
Adulţilor
33

Tineret
27

76.63%

4.08%

8.15%

8.97%

7.34%

Frecvența declarațiilor respondenților privind implicarea în diferite tipuri de
proiecte de parteneriat strategic
282

300
250
200
150
100
50

15

30

33

27

VET

Educaţia Adulţilor

Tineret

0
Educaţie Şcolară

Educaţie
Universitara

Colaborarea cu personalul Agenției care a oferit informare și consultanță pe toată
durata implementării proiectului a fost apreciată de respondenți după cum
urmează:
foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

Explicaţii corecte

349
346
333
346

21
21
37
24

2
4
1
1

0
1
1
1

19
19
19
19

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

343

25

2

1

20

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei care
a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de implementare a
proiectelor parteneriat strategic Erasmus+
400

349346333346343

300
200
100

21 21 37 24 25

2 4 1 1 2

0 1 1 1 1

19 19 19 19 20

bună

satisfăcătoare

foarte slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

0
foarte bună
Deschidere

Amabilitate

Explicaţii clare

Explicaţii corecte

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scorul mediu rezultat este:
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.92
4.89
4.86
4.90
4.89
4.89
97.85%

4.84
4.87
4.75
4.84
4.85
4.83
96.65%

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi
consultanţă în toate etapele de implementare a proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+
4.94
4.92
4.90
4.88
4.86
4.84
4.82

4.92

4.90

4.89

4.89

4.86

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Scor mediu
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Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la
email, scrisori,
telefon)

Se observă că nivelul cel mai ridicat de apreciere se referă la deschiderea cu care
comunică și oferă consultanță reprezentanții ANPCDEFP, iar aprecierea de nivelul
cel mai scăzut corespunde clarității explicațiilor. Faţă de anul 2018, nivelul de
apreciere al respondenţilor beneficiari de proiecte de parteneriat strategic a crescut
cu 0,06 puncte.
Frecvența aprecierilor făcute de către respondenții beneficiari de proiecte de
parteneriat strategic Erasmus+, referitor la colaborarea cu reprezentanții
ANPCDEFP aflați în misiune de control/audit și scorurile acordate, sunt
prezentate în tabelele și în diagramele următoare:

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

231
227
226
227
225

13
18
20
18
23

3
2
1
2
1

0
0
0
0
0

144
144
144
144
142

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei aflat
în misiuni de control al proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+proiectelor parteneriat strategic Erasmus+
300

231227226227225

200

144144144144142

100

13 18 20 18 23

3 2 1 2 1

0 0 0 0 0

bună

satisfăcătoare

foarte slabă

0
foarte bună
Deschidere

Amabilitate

Explicaţii clare

Explicaţii corecte

nu pot aprecia/nu
se aplică

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.90
4.89
4.89

4.84
4.85
4.81

Explicatii corecte

4.89

4.84

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

4.87
4.89
97.78%

4.83
4.83
96.66%

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
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Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei aflat în misiuni de control al
proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+
4.90

4.91
4.90
4.89
4.88
4.87
4.86
4.85

4.89

4.89

4.89

4.89
4.87

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii
corecte

Promptitudine
în răspuns (la
email, scrisori,
telefon)

Scor mediu

Aprecierile privind modul în care s-a colaborat cu ANPCDEFP în vederea
implementării proiectelor parteneriat strategic şi în misiunile de control/audit,
diferă de la un domeniu la altul după cum urmează:
Nivel de apreciere
Informare şi consultanţă în
Colaborare pe durata misiunilor
implementare
de control/audit
Educaţie şcolară
Educație universitară
VET
Educaţia adulţilor
Tineret

4,91

4,92

4,84

4,77

4,92

4,85

4,94

4,92

4,68

4,71

Scoruri medii calculate din aprecierile respondenților
beneficiari de proiecte de parteneriat strategic, pentru
colaborarea cu personalul ANPVDEFP, în funcție de domeniul
proiectelor implementate
5
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5

4.91 4.92

Educaţie
şcolară

4.92
4.84

4.85

4.94 4.92

4.77

Educație
universitară

4.68 4.71

VET

Educaţia
adulţilor

Informare şi consultanţă în implementare
Colaborare pe durata misiunilor de control/audit
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Tineret

Atât în cazul colaborării cu personalul Agenţiei Naţionale, în toate etapele de
implementare ale proiectelor, cât şi în cel al colaborării cu personalul Agenției aflat
în misiuni de control/audit, scorul mediu cel mai mare a fost acordat de
beneficiarii de parteneriate în domeniul Educaţiei adulților, iar cel mai mic de
beneficiarii proiectelor din domeniul Tineret.
Aprecierile privind măsura în care proiectele de parteneriat strategic Erasmus+ s-au
adresat nevoilor de dezoltare profesiomală și personală ale respondenților și nevoilor
instituțiilor beneficiare sunt prezentate în tabelele și diagramele următoare:
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat Erasmus+ a
corespuns nevoilor dumneavoastră de formare profesională?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

309
60
9
2
1

81.10%
15.75%
2.36%
0.52%
0.26%

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat
Erasmus+, a corespuns nevoilor respondenților de
formare profesională
400

309

300
200
60

100

Scorul mediu calculat în anul 2019

9

2

1

suficient

în mică
măsură

deloc

0
în foarte mare
măsură

este 4,71, egal cu cel din anul 2018.

în mare
măsură

Răspunsuri

În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat
Erasmus+

a

corespuns

nevoilor

personala?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

C

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

312
54
13
1
1

81.89%
14.17%
3.41%
0.26%
0.26%

dumneavoastră

de

dezvoltare

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat
Erasmus+, a corespuns nevoilor respondenților de
dezvoltare personală
400

312

300
200
54

100

13

1

1

suficient

în mică
măsură

deloc

0
în foarte mare
măsură

în mare
măsură

Răspunsuri
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Scorul mediu calculat ăn anul 2019 este 4,71, mai mic cu 0,04 decât în anul 2018.

În

ce

măsură

Erasmus+

a

derularea
corespuns

proiectului/proiectelor
nevoilor

institutiei

de

parteneriat

beneficiare

a

proiectului/proiectelor?

Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

323
52
5
0
0
1

84.78%
13.65%
1.31%
0.00%
0.00%
0.26%

În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc
Nu știu

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat
Erasmus+, a corespuns nevoilor instituțiilor
beneficiare
400

323

300
200
52

100

5

0

0

1

suficient

în mică
măsură

deloc

nu stiu

0
în foarte
mare
măsură

Scorul mediu calculat în anul 2019

în mare
măsură

Răspunsuri

este 4,78 li este egal cu cel din anul
2018

Referitor la măsura în care proiectele de parteneriat strategic Erasmus+ s-au adresat
nevoilor de dezvoltare profesională și personală ale respondenților, aceștia apreciază că sau adresat în cea mai mare măsură acestor nevoi proiectele în domeniul Educației școlare
și în cea mai mică măsură proiectele în domeniul Tineretului. În cazul nevoilor
instituționale, efectul cel mai mare l-au avut proiectele în domeniul VET și cel mai mic
proiectele în domeniul Educației universitare :
Scor mediu privind năsura în care proiectele s-au adresat nevoilor de:
Dezvoltare profesională
a respondenților

Dezvoltare
personală a
respondenților

Dezvoltare a
instituției/organizației
beneficiare

Educație școlară

4.76

4.77

4.83

Educație universitară

4.67

4.75

4.58

VET

4.63

4.67

4.87

Educația adulților

4.66

4.51

4.66

Tineret

4,44

4.44

4,63

Domeniul proiectelor de
parteneriat strategic

177

Scoruri medii calculate din frecvențele aprecierilor respondenților privind
măsura în care proiectele de parteneriat strategic s-au adresat nevoilor
profesionale și personale ale respondenților și nevoilor instituționale
5
4.8

4.76 4.77

4.87

4.83

4.6

4.67

4.75
4.58

4.63 4.67

4.66

4.66
4.51

4.63
4.44 4.44

4.4
4.2
Educație școlară

Educație
universitară

VET

Educația adulților

Tineret

Dezvoltare profesională a respondenților
Dezvoltare personală a respondenților
Dezvoltare a instituției/organizației beneficiare

III.3.1 Beneficiari de proiecte de parteneriat, domeniul Educație școlară
Au declarat că au fost implicați în proiecte de parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Educație școlară, 282 respomdenți, dar numai 276 au dat răspunsuri
complete. Acești respondenți își derulează activitatea în următoarele tipuri de
instituții:
Tipul instituţiei din care făceaţi/faceti parte pe durata implementarii
proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie
scolara:

Tip instituție
Liceu/Colegiu teoretic
Scoala primara
Scoala gimnaziala
Universitate
Colegiu/Liceu vocational/tehnologic
Centru de educatie incluziva/Scoala speciala
Scoala Profesionala
ONG
Gradinita
ISJ/ISMB
Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)
Alt tip de institutie
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Număr de
răspunsuri
50
1
102
3
78
14
2
2
16
3
4
1

Procent din
numărul total de
răspunsuri
18.12%
0.36%
36.96%
1.09%
28.26%
5.07%
0.72%
0.72%
5.80%
1.09%
1.45%
0.36%

Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei din care
făceau/fac parte pe durata implementarii proiectelor de Parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educație școlară
Institutie publica
(alta decat ISJ sau
DJST), 4, 1.45%

ISJ/ISMB, 3, 1.09%
ONG, 2, 0.72%
Scoala
Profesionala, 2,
0.72%

Gradinita,
16, 5.80%

Alt tip de institutie,
1, 0.36%

Centru de educatie
incluziva/Scoala
speciala, 14, 5.07%

Liceu/Colegiu
teoretic, 50,
18.12%

Colegiu/Liceu
vocational/tehnolo
gic, 78, 28.26%

Scoala primara, 1,
0.36%

Scoala gimnaziala,
102, 36.96%

Universitate, 3,
1.09%

Conform declarației unui respondent, acesta făcea parte din sindicat.
Cei mai mulți dintre respondenți sunt cadre didactice, așa cum se poate vedea în
tabelul și diagrama următoare:
Pe durata implementarii proiectelor de Parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie scolara, făceaţi/faceti parte din
următoarea categorie:

Categoria
elevi
studenţi
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ
universitar)
directori de şcoală
inspectori şcolari
formatori
alte categorii
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Număr de
răspunsuri
2
2

Procent din numărul
total de răspunsuri
0.72%
0.72%

221
39
4
3
5

80.07%
14.13%
1.45%
1.09%
1.81%

Repartiția respondenților în funcție de categoria din care
fac/făceau parte pe durata implementarii proiectelor de
Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație școlară
inspectori şcolari
1%

formatori alte
1% categorii
2%

elevi
1%
studenţi
1%

directori de şcoală
14%

cadre didactice
(de la grădiniţă la
învăţământ
universitar)
80%

Majoritarea respondenților au jucat în proiecte rol de coordonator.
Rolul detinut in cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Educatie scolara:
Număr de
răspunsuri
221
90
43

Rol
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la activitati din proiect

Procent din numărul
total de răspunsuri
80.07%
32.61%
15.58%

Frecvența răspunsurilor privind rolul detinut de respondenți
în cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Educație școlară:
250
200
150
100
50
0

221

90
43

Coordonator de proiect

Membru in echipa de
proiect

Participant(a) la activitati
din proiect

Număr de răspunsuri

Referitor la măsura în care proiectele de parteneriat strategic, domeniul Educație
școlară s-au adresat nevoilor de dezvoltare profesională și/sau personală ale
180

respondenților și nevoilor de dezvoltare înstituțională ale beneficiarilor,
respondenții apreciază că proiectele s-au adresat în cea mai mare măsură nevoilor
instituționale.

În toate cazurile s-au înregistrat creșteri față de anul anterior.

Frecvențele răspunsurilor sunt prezentate în tabelele și diagramele următoare.
În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a corespuns nevoilor
dumneavoastră de formare profesională?

Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

229
42
3
2
0

82.97%
15.22%
1.09%
0.72%
0.00%

În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educație școlară, a corespuns
nevoilor respondenților de formare profesională?
229

250
200
150
100

42

50

3

2

0

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0

Scor mediu 4,76, cu 0,08 mai dare

În foarte mare
măsură

În mare
măsură

decât în anul 2018

Număr de răspunsuri

În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+,

domeniul

Educatia

scolara,

a

corespuns

nevoilor

dumneavoastră de dezvoltare personala?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

232
38
5
1
0

84.06%
13.77%
1.81%
0.36%
0.00%

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educație
școlară, a corespuns nevoilor respondenților
de dezvoltare personală
300

232

200
100

38

5

1

0

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0
În foarte
mare măsură

Scor mediu 4,77, cu 0,06 mai dare

În mare
măsură

Număr de răspunsuri

decât în anul 2018

În ce măsură derularea unor proiecte de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie scolara, a corespuns nevoilor institutiei
beneficiare a proiectului/proiectelor?
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Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc
Nu știu

Număr de
răspunsuri

Procent din numărul
total de răspunsuri

241
33
2
0
0
0

87.32%
11.96%
0.72%
0.00%
0.00%
0.00%

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educație școlară, a
corespuns nevoilor institutiei beneficiare a
proiectului/proiectelor

400

241

200

33

2

0

0

0

0
În foarte mare În
măsură
mare măsurăSuficientÎn mică măsură Deloc

Scor mediu 4,83, cu 0,05 mai dare

Nu știu

Număr de răspunsuri

decât în anul 2018
Colaborarea cu experții Agenției naționale care au oferit consultanță pe toată
durata implementării proiectelor a fost foarte bine apreciată de către respondenți,
fapt ce se poate constata din frecvența răspunsurilor la întrebarea:
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţa în toate etapele proiectului de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educație școlară ?
foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

260
257
245
256
255

13
13
28
17
17

0
3
0
0
0

0
0
0
0
0

3
3
3
3
4

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei care a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele de implementare a proiectelor
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație școlară
300

260

257

256

245

250

255

200
150
100
50
0

13

0

Deschidere

Foarte bună

13

3

Amabilitate

Bună

28

3

Explicatii clare

Satisfăcătoare

17

0 3

17

4

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Foarte slabă
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3

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Deschidere
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Amabilitate
Explicatii clare

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.94
4.92
4.92
4.91
4.87
4.91
98.28%

4.88
4.88
4.86
4.87
4.79
4.86
97.11%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în
toate etapele de implementare a proiectelor parteneriat Erasmus+,
domeniul Educație școlară
Scor total:4,91
4.96
4.94
4.92
4.90
4.88
4.86
4.84
4.82

4.94
4.92

4.92

4.91
4.87

Deschidere

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Amabilitate

Explicatii clare

Scor mediu

Se observă că în cazul tuturor aspectelor vizate, aprecierile din anul 2019 sunt mai
bune decât cele din anul 2018. Cea mai mare creștere în apreciere corespunde
clarității explicațiilor.
S-au făcut foarte puține comentarii comparativ cu anul anterior. Acestea sunt:




As dori sa transmit multumiri reprezentantilor Agentiei Nationale pentru
sprijinul acordat inainte de inceperea efectiva a activitatilor si pe toata
durata implementarii proiectului. Scoala noastra a beneficiat in 2017 de
prima finantare de acest fel si dezavantajul lipsei de experienta nu a fost o
problema datorita atitudinii pozitive, disponibilitatii si a profesionalismului
acestora. Sprijinul moral, indrumarea constanta, rabdarea, promptitudinea
si amabilitatea ne-au ajutat, ne-au oferit incredere in noi, in capacitatea de a
implementa cu succes astfel de proiecte si in viitor.
Colaborare de exceptie cu ANPCDEFP.



Perfect.
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La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi
intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de
parteneriat Erasmus+, domeniul Educație școlară, frecvența aprecierilor și
scorul mediu sunt:

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

161
158
158
160
161

8
12
12
10
11

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

106
106
106
106
104

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei în
timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educație școlară
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161

158

160

161

160

158

140
120

106

106

106

106

104

100
80
60
40
20

8

12

12

Deschidere

Amabilitate

11

10

0

Foarte bună

Bună

Explicatii clare

Satisfăcătoare

Foarte slabă

Deschidere
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Amabilitate
Explicatii clare

184

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.93
4.93
4.92
4.91
4.91
4.92
98.39%

4.86
4.85
4.85
4.84
4.83
4.85
96.97%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea cu
personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educație școlară
Scor total:4,92
4.93
4.93
4.92
4.92
4.91
4.91
4.90

4.93

4.93
4.92

Deschidere

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.91

4.91

Amabilitate

Explicatii clare

Scor mediu

Aprecierile pentru acest criteriu au fost mai bune decât în anul anterior și au dus la
o creștere a scorului mediu cu 0,07.
Cele mai multe dintre comentariile respondenților nu se referă la colaborarea cu
personalul ANPCDEFP aflat în misiuni de control. Au fost doar două comentarii
referitoare la întrebare::



Activitatea de audit s-a desfășurat în condiții normale.
Fff bine.

Referitor la sprijinul financiar acordat în cadrul proiectelor de parteneriat strategic,
domeniul Educația școlară, pentru instituțiile beneficiare, respondenții au făcut
următoarele aprecieri:
Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie scolara?
In cazul organizatiei beneficiare

200

Insuficient
Relativ suficient
Suficient
2.90%
8
27.17%
75 68.12% 188

Nu stiu/Nu este cazul
1.81%
5

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație școlară
188
75

100
8

5

0
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

In cazul organizatiei beneficiare
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Nu stiu/Nu este cazul

Din comentarii reiese că respondenții nu sunt mulțumiți de modul în care se face
alocarea fondurilor pentru transport:










Banda de distanta creeaza discrepante in finantarea mobilitatilor (pentru
anumite destinatii fondurile sunt suficiente, pentru altele nu), participantii
nefiind astfel tratati in mod egal.
Echipa de proiect a desfășurat activități de voluntariat. Grantul pentru
management și implementare a ajuns pentru a desfășura activități de calitate
cu toți elevii din grupul țintă și în calitate de școală gazdă.
Ne-am angajat în dezvoltarea unor produse intelectuale foarte ambițioase,
însă zilele de lucru alocate nu au fost deloc de ajuns... Să faci un manual
(pentru profesori) în 5 limbi, calitate impecabilă, ilustratii, design grafic
profesionist, și pe lângă aceasta și un curs online Open Source, tot așa, în 5
limbi, redactare/corectura/ design/ programare, corectura iarasi, adaptare,
etc., si inca un instrument online, interactiv de evaluare, tota asa in 5 limbi...
Si pe langa aceasta si promovare (sa ne ducem in cat mai multe scoli,
evenimnte pentru profesori etc.). Am investit destul de mult in succesul acestui
proiect, mai ales noi, coordonatorii, dar din pacate asemenea investitii nu se
pot face in fiecare an, fiind vorba despre un ONG:..
Pentru mobilitatile din tarile considerate scumpe, de cele mai multe ori, banii
sunt insuficienti
Sumele sunt rezonabile. Pana acum ne-am incadrat in sumele alocate la
mobilitati, nu trebuia sa suplimentam sau sa completam. Poate mai multi
bani, sau un capitol special pentru ceva dotari nu ar strica- vezi niste
mijloace de invatamant foarte moderne si eficiente in unele tari, dar nu ai din
ce bani sa le cumperi, mai ales daca esti o scoala mica, cu efective mici si
subfinantata.
Suntem inca la inceput si sunt obisnuita cu Programele Comenius, unde
finantara era putin diferita, In Erasmus +, mi se pare a fi usor restrictiva, dar
nu voi putea aprecia corect decat la sfarsit.
Uneori, suma alocata conform calculatorului de distanta nu corespunde
realitatii, sumele necesare fiind mai mari decat cele prevazute (mai ales cand
sunt 7 sau chiar 8 elevi si profesori care calatoresc), si indeosebi atunci cand
scolile partenere nu sunt in orase deservite de aeroporturi de mai mare
anvergura.

III.3.2 Beneficiari de proiecte de parteneriat, domeniul VET
Numărul respondenților care au declarat că au fost implicați în anul 2019 în
proiecte de parteneriat în domeniul VET este de numai 30. Cei mai mulți dintre
acești respondenți activau în anul 2019 în ONG-uri/asociații/fundații și au jucat în
proiecte rolul de coordonatori.
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Tipul

instituţiei

implementarii

din

care

proiectelor

făceaţi
de

sau

faceti

parte

Parteneriat

strategice

Tip instituție
Liceu/Colegiu teoretic
Universitate
Colegiu/Liceu vocational/tehnologic
ONG, asociație, fundație
Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)
Societate privata
Alt tip de institutie.

Număr de
răspunsuri
2
5
7
12
1
1
2

îpe

Erasmus+,

domeniul VET:

Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei din care
făceau sau fac parte pe durata implementării proiectelor de
Parteneriat strategice Erasmus+, domeniul VET:
Societate privata, 1

Alt tip de institutie. Liceu/Colegiu
teoretic, 2
Precizati care:, 2

Institutie publica
(alta decat ISJ sau
DJST), 1

Universitate, 5

Colegiu/Liceu
vocational/tehnolo
gic, 7

ONG, asociație,
fundație, 12
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durata

Cei doi respondenți care au selectat Alt tip de instituție au declarat că activează în
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare și respectiv în Școală Profesională
Specială.
Rolul detinut in cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul VET implementate:
Număr de
răspunsuri
20
12
5
1

Rol
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la activitati din proiect
Ati avut alt rol

Frecvența răspunsurilor privind rolul deținut în cadrul
proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET
25
20
20
15

12

10
5
5
1
0
Coordonator de proiect Membru in echipa de
proiect

Participant(a) la
activitati din proiect

Ati avut alt rol

Număr de răspunsuri

În anul 2019, respondenții făceau parte din următoarele categorii profesionale:
Categorie
studenți
allte persoane aflate pe piata muncii
directori de şcoală
alte categorii.
formatori
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
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Număr de
răspunsuri
2
2
4
5
7
10

Comentariile privitoare la aște categorii sunt: Cercetator stiinitific, Manager
proiect, Cercetator pedagogie, Profesor consilier școlar
Aprecierile respondenților privind măsura în care proiectele în care au fost
implicați în anul 2019 s-au adresat nevoilor lor de dezvoltare profesională și
personală și nevoilor instituțiilor beneficiare sunt puțin mai bune decât în anul
2018.
Frecvența răspunsurilor privind rolul deținut în cadrul
proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET
12

10

10
7

8
6
4

5

4
2

2

studenți

allte persoane
aflate pe piata
muncii

2
0
directori de
şcoală

alte categorii.

formatori

cadre
didactice (de
la grădiniţă la
învăţământ
universitar)

Număr de răspunsuri

În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul VET, a corespuns nevoilor dumneavoastră de
formare profesională?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Frecvența răspunsurilor privind măsura în
care participarea la proiectele de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul VET, a
corespuns nevoilor respondenților de
formare profesională

Număr de
răspunsuri

24
5
0
0
1

40

24

20

5

0

0

1

În mare
măsură

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0
În foarte
mare
măsură

Scorul mediu în anul 2019 a fost 4,63,

Număr de răspunsuri

mai mare cu 0,05 față de anul 2018.
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În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul VET, a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare
personala?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Frecvența răspunsurilor privind măsura în
care participarea la proiectele de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul VET, a
corespuns nevoilor respondenților de
dezvoltare personală

Număr de
răspunsuri

25
4
0
0
1

25

30
20
10

4

0

0

1

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0
În foarte
mare
măsură

Scorul mediu în anul 2019 a fost

În mare
măsură

4,67, mai mare cu 0,01 față de anul

Număr de răspunsuri

2018.
În ce măsură derularea unor proiecte de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul VET, a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a
proiectului?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc
Nu știu

Frecvența răspunsurilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul VET, a
corespuns nevoilor instituției beneficiare a
proiectului

Număr de
răspunsuri

26
3
0
0
0
1

Scorul mediu în anul 2019 a fost

26

30
20
10

3

0

0

0

1

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Nu știu

0
În foarte
mare
măsură

În mare
măsură

Număr de răspunsuri

4,87, mai mare cu 0,14 față de
anul 2018.
Și în cazul respondenților implicați în proiecte de parteneriat în domeniul VET
colaborarea cu experții Agenției naționale care au oferit consultanță pe toată durata
implementării proiectelor a fost foarte bine apreciată.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectelor de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul VET implementate:
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foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

23
23
22
23
23

0
0
2
1
1

1
1
0
0
0

0
0
0
0
0

6
6
6
6
6

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
care a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de
implementare a proiectelor
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET
30
20
10
0

23

23
6

0
Deschidere

Foarte bună

23

22
6

0
Amabilitate

Bună

6

2

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

6

1

Explicatii corecte

Foarte slabă

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

23
6

1

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.90
4.90
4.90
4.95
4.95
4.92
98.33%

4.83
4.83
4.83
4.83
4.83
4.83
96.67%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea cu
personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de
implementare a proiectelor parteneriat Erasmus+, domeniul VET
Scor total:4,92
5.00
4.95
4.90

4.90

4.90

4.90

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

4.95

4.95

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.85

Scor mediu
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Cea mai mare creștere în aprecierile făcute de respondenți în 2019 față de 2018 este
pentru corectitudinea informațiilor și promptitudinea răspunsurilor.
Deși aprecierile au fost foarte bune, respondenții nu au considerat necesar să
comenteze.
La întrebarea: ”Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei cu care aţi
intrat în contact în timpul misiunilor de control/audit al proiectului de
parteneriat Erasmus+, domeniul VET, frecvența aprecierilor și scorul mediu
sunt:

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

20
20
19
20
19

2
1
3
2
3

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

8
8
8
8
8

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei în
timpul misiunilor de control/audit al proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul VET
25

20

20

20

19

20

19

15
8

10
5

8

8
3

2

1

Deschidere

Amabilitate

8

8
3

2

0

Foarte bună

Bună

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

Foarte slabă

Amabilitate
Explicatii clare
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Deschidere
Explicatii corecte
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Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.83
4.83
4.83
4.89
4.89
4.85
97.05%

4.84
4.84
4.84
4.84
4.84
4.84
96.88%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de contro/audit al
proiectelor parteneriat Erasmus+, domeniul VET
Scor total:4,85
4.90
4.88
4.86
4.84
4.82
4.80

4.83

4.83

4.83

Amabilitate

Explicatii clare,

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.89

4.89

Deschidere

Explicatii corecte

Scor mediu

Se observă că, deși scorul mediu în anul 2019 a crescut cu 0,01, există 3 aspecte
(Amabilitate, Explicații clare, Promptitudine) pentru care aprecierile sunt foarte
puțin reduse față de anul 2018.
Au fost fpcute 2 comentarii, unul ara doar o apreciere (Fff bună), iar celălalt se
referea la colaborarea cu ANPCDEFP în general:


Cea mai buna colaborare dintre toate Autoritățile de Management cu care
colaborez.

Referitor la sprijinul financiar primit, doar 3 respondenți apreciază că a fost
insuficient.
Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET?
In cazul organizatiei beneficiare

Insuficient
10.00%
3

Relativ suficient
30.00%
9

Suficient
Nu stiu/Nu este cazul
56.67% 17
3.33%
1

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul
proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET
20

17

15
9

10
5

3

1

0
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

In cazul organizatiei beneficiare
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Nu stiu/Nu este cazul

Comentariile făcute pentru această apreciere sunt:






Bugetarea programului este foarte redusa. In urma evaluarii s-a taiat foarte
mult si de la realizarea produselor intelectuale si de la activitatile de invatare.
Intaleg ca nu sunt proiecte pentru bani, dar uneori am impresia ca facem mai
mult voluntariat.
Costurile referitoare la realizarea produselor intelectuale sunt insuficiente in
conditiile in care acestea sunt complexe, iar la costurile de transport si
subzistenta sunt insuficiente, in special pentru tarile nordice.
Ratele sunt foarte mici pentru partnerii romani in comparatie cu ceilalti
parteneri, pentru aceeasi munca depusa.
Diferențele de cuantum al subzistenței pentru mobilități ale cadrelor didactice
și elevilor sunt absurde și lipsite de etică! În cazul mobilităților mixte (în care
sunt profesori + elevi participanți la mobilități) devine absurd să existe
diferențe între unde va fi cazat un elev față de un profesor sau unde va mânca
un elev față de un profesor (din aceste diferențe, subînțelegem că elevii
mănâncă de la fast food iar profesori la restaurant...). Modalitatea de
calculare a distanțelor este nefericită - există destinații extrem de scumpe dar
care nu depășesc numărul de km. (liniari!) necesari pentru un cuantum
adecvat.

III.3.3 Beneficiari de proiecte de parteneriat, domeniul

Educație

universitară
Cei 15 respondenți care au declarat că au fost implicați în proiecte de parteneriat în
domeniul Educației universitare activau în anul 2019 în universități sau în instituții
publice, sunt în majoritate cadre didactice și tot în majoritate au jucat în proiecte
rol de coordonatori.
Tipul

instituţiei

din

care

făceaţi

sau

faceti

parte

pe

durata

implementarii Parteneriatelor strategice Erasmus+, domeniul Educatie
universitara:

Tip instituție
Universitate
Institutie publica

Repartiția respondenților în funcție de
tipul instituţiei din care făceau sau fac
parte pe durata implementării
parteneriatelor strategice Erasmus+,
domeniul Educație universitară

Număr de
răspunsuri
11
4

Institutie
publica, 4

Universit
ate, 11
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În perioada în care aţi implementat parteneriate strategice Erasmus+,
domeniul

Educatie

universitara,

făceaţi

parte

din

următoarea

categorie:
Repartiția respondenților în funcție de categoria
profesională din care făceau/fac parte respondenții în
perioada în care au implementat/implementează
parteneriate strategice Erasmus+, domeniul Educație
universitară
personal
allte persoane
administrativ,
aflate pe piata
1 studenţi, 2
muncii, 1

Număr de
răspunsuri
2

Categoria
studenţi
cadre didactice
(de la grădiniţă la
învăţământ
universitar)
allte persoane
aflate pe piata
muncii
personal
administrativ

11

1
cadre
didactice (de
la grădiniţă
la
învăţământ
universitar),
11

1

Rolul detinut in cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Educatie universitara:

Rol
Coordonator
de proiect
Membru in
echipa de
proiect
Participant(a)
la activitati
din proiect

Frecvența răspunsurilor privind rolul deținut de
respondenți în cadrul proiectelor de Parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educație
universitară

Număr de
răspunsuri
11
15

11

10

4

4

5

4

0

4

Coordonator de
proiect

Membru in echipa Participant(a) la Daca ati avut alt rol,
de proiect
activitati din proiect
va rugam sa il
precizati:
Număr de răspunsuri

Referitor la măsura în care implicarea în proiecte a răspuns nevoilor de dezvoltare
profesională și personală, s-a înregistrat o creștere considerabilă a aprecierilor
respondenților față de anul 2018.
În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor
dumneavoastră de formare profesională?
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Frecvența aprecierilor privind măsura în care participarea la

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură

Număr de
răspunsuri
12
2
1
0

Deloc

0

proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educație universitară, a corespuns nevoilor respondenților de
formare profesională

12

15
10
5

2

1

0

0

În mare
măsură

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0
În foarte
mare
măsură

Scorul mediu în 2019 este 4,67,
iar în 2018 a fost 4,26.

Număr de răspunsuri

În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor
dumneavoastră de dezvoltare personala?

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură

Număr de
răspunsuri
13
1
1
0

Deloc

0

Frecvența aprecierilor privind măsura în care participarea la
proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educație universitară, a corespuns nevoilor respondenților de
dezvoltare personală

15

13

10
5

1

1

0

0

În mare
măsură

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0
În foarte
mare
măsură

Scorul mediu în 2019 este 4,75, iar
în 2018 a fost 4,26.

Număr de răspunsuri

În cazul aprecierilor privind măsura în care implicarea în proiecte a răspuns
nevoilor de dezvoltare instituțională, nivelul mediu de apreciere în anul 2019 a
scăzut față de anul 2018.
În ce măsură derularea unor proiecte de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor
institutiei beneficiare a proiectului?
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Număr de
răspunsuri

Nivel de apreciere

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educație
universitară, a corespuns nevoilor instituției
beneficiare a proiectului

În foarte mare măsură

11

În mare măsură

3

Suficient

1

15

În mică măsură

0

10

Deloc

0

5

0

0

Nu știu

11
3
În foarte În mare
mare
măsură
măsură

Scorul mediu în 2019 este 4,58,
iar în 2019 a fost 4,63.

1

0

0

0

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Nu știu

Număr de răspunsuri

Nivelul de apreciere al respondenților privind colaborarea cu personalul agenției
care a asigurat consultanță în toate etapele de derulare a proiectelor a crescut de la
4,74 în anul 2018, la 4,84 în anul 2019.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectelor de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara, pe durata
implementarii?
foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

12
12
13
12
12

2
2
1
2
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
care a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de
implementare a proiectelor
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație universitară
15

12

13

12

12

12

10
5

2

2

0 1

0 1

1

2

0 1

0 1

2

0 1

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

Explicatii corecte

Foarte slabă
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Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Explicatii clare
Deschidere
Amabilitate
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.91
4.82
4.82
4.82
4.82
4.84
96.79%

4,75
4,69
4,75
4,75
4,75
4,74
94,75%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în
toate etapele de implementare a proiectelor parteneriat Erasmus+,
domeniul Educație universitară
Scor total:4,84
4.95
4.90
4.85
4.80
4.75

4.91

Explicatii clare

4.82

4.82

4.82

Deschidere

Amabilitate

4.82

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Scor mediu

S-a înregistrat o scădere a nivelului mediu de apreciere față de anul 2018 în ceea ce
privește colaborarea cu personalul agenției în timpul misiunilor de control. Scorul
mediu în anul 2018 a fost de 4,92, iar în anul 2019 de 4,77.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de
control/audit al proiectului/proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Educatie universitara?

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

10
9
10
8
8

1
2
1
3
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/ proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație universitară
12
10
8
6
4
2
0

10

10

9

8

4

4

4

2

1
Deschidere

Foarte bună

4

3

4

3

1

Amabilitate

Bună

8

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

Explicatii corecte

Foarte slabă

Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Amabilitate
Deschidere
Explicatii clare,

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.66
4.66
4.77
4.89
4.89
4.77
95.45%

4.92
4.92
4.92
4.92
4.92
4.92
98.33%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al
proiectelor parteneriat Erasmus+, domeniul Educație universitară
Scor total:4,77
4.95
4.90
4.85
4.80
4.75
4.70
4.65
4.60
4.55
4.50

4.89

4.89

Deschidere

Explicatii clare,

4.77
4.66

4.66

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Amabilitate

Scor mediu
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Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatie universitara?
In cazul organizatiei beneficiare

Insuficient
3

Relativ suficient
4

Suficient
8

Nu stiu/Nu este cazul
0

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul
proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație
universitară
10
8
8
6
4
4

3

2
0
0
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei beneficiare

Referitor la finanțare s-a făcut un singur comentariu:


Sume foarte mici comparativ cu tarile din vestul europei. De ce s-au negociat
plafoane asa de mici? Sunt mai mici decat in Slovacia.....

III.3.4 Beneficiari de proiecte de parteneriat, domeniul

Educația

adulților
33 de respondenți au declarat că în anul 2019 au fost implicați în proiecte de
parteneriat Erasmus+, domeniul educația adulților. Majoritatea lor, pe durata
implementării proiectelor făceau parte din ONG-uri/asociații/fundații, în calitate
de membri ai acestora.
Aveti in implementare, ați finalizat sau ați participat la proiecte de
Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?
Variante de răspuns
DA
NU
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Număr de
răspunsuri
33
329

Tipul instituţiei din care făceaţi sau faceti parte în perioada în perioada
implementarii

proiectelor

de

Parteneriat

strategic

Erasmus+,

domeniul Educatia adultilor:
Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei din
care făceau sau fac parte în perioada implementării
proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educația adulților:

Număr de
răspunsuri

Tip instituție
Scoala gimnaziala

1

Universitate

6

Colegiu/Liceu
vocational/tehnologic
ONG, asociație,
fundație
Institutie publica
(alta decat ISJ sau
DJST)

Institutie publica (alta

Societate privata, 1,

decat ISJ sau DJST), 3,

3.03%

Scoala gimnaziala, 1,
3.03%

9.09%

1
Universitate, 6,

21

Colegiu/Liceu

18.18%

vocational/tehnologic

3

, 1, 3.03%
ONG, asociație,

Societate privata

1

fundație, 21, 63.64%

În perioada implementarii proiectelor de parteneriat strategice Erasmus+,
domeniul Educatia adultilor, făceaţi sau faceti parte din următoarea
categorie:

Repartiția respondenților în funcție de categoria
profesională din care făceau sau fac parte în
perioada implementării proiectelor de parteneriat
strategice Erasmus+, domeniul Educația adulților,

Număr de
răspunsuri

Categorie
studenţi

2

6.25%

cadre didactice (de la
grădiniţă la învăţământ
universitar)

7

formatori

5

lucratori de tineret

1

voluntari seniori

1

membrii in
asociatie/fundatie

voluntari seniori, 1,

lucratori de tineret,
1, 6.25%

formatori, 5,

15

31.25%

2

Alte categorii

studenţi, 2, 12.50%

cadre didactice
(de la grădiniţă la
învăţământ
universitar), 7,
43.75%

Cei

mai

respondenți

mulți

dintre

au

fost

coordonatori de proiect.
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Rolul detinut in cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Educatia adultilor:

Rol
Coordonator de
proiect
Membru in echipa
de proiect

Număr de
răspunsuri

Frecvența răspunsurilor privind rolul
deținut în cadrul proiectelor de Parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educația
adulților:

25

25

30

11

20

11

7

10

Participant(a) la
activitati din proiect

7

Ati avut alt rol

1

1

0
Coordonator
de proiect

Membru in
echipa de
proiect

Participant(a) Ati avut alt rol
la activitati din
proiect

Număr de răspunsuri

Nivelul de apreciere privind măsura în care implicarea în proiecte s-a adresat
nevoilor profesionale ale respondenților a crescut față de anul 2018 cu 0,15, cel
referitor la măsura în care implicarea în proiecte s-a adresat nevoilor personale s-a
menținut constant , iar cel referitor la măsura în care proiectele s-au adresat
nevoilor instituționale a scăzut față de anul 2018 cu 0,07.
În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+,

domeniul

Educatia

adultilor,

a

corespuns

nevoilor

dumneavoastră de formare profesională?

Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

În foarte mare măsură

26

În mare măsură

5

Suficient

2

În mică măsură

0

Scorul mediu în anul 2019 a
fost 4,66, iar în anul 2018 4,51.

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectele de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, a corespuns nevoilor
respondenților de formare profesională
30

26

20
10

5

2

0

0

În mare
măsură

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0
În foarte
mare
măsură

Număr de răspunsuri

202

În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+,

domeniul

Educatia

adultilor,

a

corespuns

nevoilor

dumneavoastră de dezvoltare
personala?
Nivel de apreciere

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a
corespuns nevoilor respondenților de dezvoltare
personală

Număr de
răspunsuri

În foarte mare măsură

24

În mare măsură

5

Suficient

4

În mică măsură

0

24

30
20
10
0

În foarte
mare
măsură

Scorul mediu a fost 4,51 atât în anul

5

4

În mare
măsură

Suficient

0

0

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

2019 cât și în anul 2018.

În ce măsură derularea unor proiecte de parteneriat strategic
Erasmus+,

domeniul

Educatia

adultilor,

a

corespuns

nevoilor

institutiei beneficiare?
Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

În foarte mare măsură

25

În mare măsură

7

Suficient

1

În mică măsură

0

Nu știu

0

30
20
10
0

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, a corespuns nevoilor instituției
beneficiare a proiectului
25
7

1

0

În foarte În mare Suficient În mică
mare măsură
măsură
măsură

Scorul mediu în anul 2019 a fost

0

0

Deloc

Nu știu

Număr de răspunsuri

4,66, iar în anul 2018 a fost 4,73.
În ceea ce privește colaborarea cu personalul agenției, nivelul de apreciere a crescut
în anul 2019 față de anul 2018 în cazul celor care au asigurat consultanță pe toată
durata proiectelor și a scăzut în cazul celor aflați în misiuni de control.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectelor de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor implementate?

203

foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

30
30
30
30
29

1
1
1
1
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
care a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de
implementare a proiectelor
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația adulților
40
30
20
10
0

30

30
1 0
Deschidere

Foarte bună

30

2

1

0

Amabilitate

Bună

30

2

1 0

2

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

1 0

2

Explicatii corecte

Foarte slabă

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

29
1 1

2

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.96
4.96
4.96
4.96
4.88
4.94
98.87%

4.94
5
4.82
4.94
4.76
4.89
97.86%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în
toate etapele de implementare a proiectelor parteneriat Erasmus+,
domeniul Educația adulților
Scor total:4,89
5.20
5.00
4.80
4.60

5.00

Amabilitate

4.94

Deschidere

4.94

Explicatii corecte

4.82

Explicatii clare,

4.76
Promptitudine în răspuns
(la email, scrisori, telefon)

Scor mediu
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Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor
de control/audit al proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Educatia adultilor?
foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

22
22
22
22

0
1
1
1

1
0
0
0

0
0
0
0

10
10
10
10

21

2

0

0

10

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori,
telefon)

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația adulților
25

22

22

22

22

21

20
15
10

10

10

10

10

10
5
1

0

1

2

1

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

Explicatii corecte

Foarte slabă

Deschidere
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Amabilitate
Explicatii clare,
Explicatii corecte
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Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.89
4.89
4.95
4.95
4.95
4.92
98.48%

5
4.81
5
5
5
4.96
99.23%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de contro/audit al
proiectelor parteneriat Erasmus+, domeniul Educația adulților
Scor total:4,92
4.96
4.94
4.92
4.90
4.88
4.86

4.89

4.89

Deschidere

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.95

4.95

4.95

Amabilitate

Explicatii clare,

Explicatii corecte

Scor mediu

Aproximativ jumătate dintre respondenți au apreciat că nivelul de finanțare a fost
relativ suficient.
Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?
Insuficient
4

In cazul organizatiei beneficiare

Relativ suficient
15

Suficient
12

Nu stiu/Nu este cazul
2

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar
oferit în cadrul proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educația adulților
20

15

15

12

10
5

4

2

0
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este
cazul

In cazul organizatiei beneficiare

Referitor la finanțare s-au făcut următoarele comentarii:


Din păcate dacă dorim să dezvoltăm rezultate intelectuale inovatoare,
platforme, aplicații, eventual aplicații VR (cum avem de gând să facem) există
anumite cheltuieli care nu pot fi acoperite din proiect. Nici măcar parțial, căci
înțelegem foarte bine că trebuie să avem și contribuție proprie. Una dintre
cheltuielile majore (pe lângă traducere) e design-ul grafic al materialelor.
Pliante, broșuri se fac cu Canva sau alte aplicații pentru ”laici”, însă la
manuale, platforme, pagini web mai consistente trebuie să contribuie mulți
206





profesioniști... Ideea în spatele KA2, că toate IO-urile sunt dezvoltate de către
membrii/ angajații organizațiilor beneficiare este bună, însă câteodată avem
nevoie de experți din numeroase domenii, toate aceste expertize diverse, nu le
poate avea oricare ONG. Dar desigur acceptăm ”regula jocului” și ne
conformăm...
In parteneriatele cu tari "mai scumpe", Romania continua sa fie asimilata
celui mai de jos esalon, in ce priveste costurile. Din acest punct de vedere,
pentru munca egala, retributia expertilor romani este net inferioara
expertilor internationali, ceea ce defavorizeaza partea romana.
Desi nu tine de agentie neaparat: este nedrept ca o institutie partenera sa
primeasca salariu dublu la Intellectual Output fata de salariile din Romania,
desi munca depusa este tot atat de mare.

III.3.5 Beneficiari de proiecte de parteneriat, domeniul Tineret
Cei 27 de respondenți care au declarat că pe parcursul anului 2019 au fost implicați
în proiecte de parteneriat, domeniul Tineret, activează în majoritate în ONGuri/asociații/fundații ca lucrători de tineret și au fost/sunt membri în echipele de
proiect.
Aveti in implementare, ați finalizat sau ați participat la proiecte de
Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret ?
Variante
de răspuns
DA
NU

Număr de
răspunsuri
27
335

Tipul instituţiei din care făceaţi sau faceti parte în perioada in perioada
implementarii

proiectelor

de

Parteneriat

strategic

Erasmus+,

domeniul Tineret:

Tip instituție
Universitate
Colegiu/Liceu
vocational/tehnologic
Centru de educatie
incluziva/Scoala speciala

Număr de
răspunsuri
2
1
1

ONG, asociație, fundație

20

Institutie publica (alta
decat ISJ sau DJST)

2

Societate privata

1

Repartiția respondenților în funcție de tipul
instituţiei din care făceau sau fac parte în perioada
implementării proiectelor de Parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Tineret
Societate
Institutie
privata, 1, Universitate, Colegiu/Liceu
publica
vocational/te
3.70%
2, 7.41%
(alta decat
hnologic, 1,
ISJ sau
3.70%
DJST), 2,
7.41%
Centru de
educatie
incluziva/Scoa
la speciala, 1,
ONG,
3.70%
asociație,
fundație, 20,
74.07%
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În perioada implementarii proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Tineret, făceaţi sau faceti parte din următoarea categorie:

Categorie

Repartiția respondenților în funcție de categoria
profesională din care făceau sau fac parte respondenții în
perioada implementării proiectelor de parteneriat strategic
allte persoane Erasmus+, domeniul Tineret,

Număr de
răspunsuri

studenţi

2

cadre didactice (de la
grădiniţă la învăţământ
universitar)

3

formatori

3

lucratori de tineret

13

membrii in
asociatie/fundatie
allte persoane aflate pe
piata muncii

studenţi, 2,
7.41%

aflate pe
piata muncii,
1, 3.70%
membrii in
asociatie/fun
datie, 5,
18.52%

cadre
didactice (de
la grădiniţă
la
învăţământ
universitar),
3, 11.11%

formatori,
3, 11.11%

5
lucratori de
tineret, 13,
48.15%

1

Rolul detinut In cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Tineret:

Rol
Ati avut alt rol

Număr de
răspunsuri
1

Participant(a) la activitati
din proiect

11

Coordonator de proiect

14

Membru in echipa de
proiect

17

Frecvența răspunsurilor privind rolul
deținut în cadrul proiectelor de Parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Tineret
20
15
10
5
0

11

14

17

1
Ati avut alt rol Participant(a) Coordonator
la activitati din de proiect
proiect

Membru in
echipa de
proiect

Număr de răspunsuri

Nivelul de apreciere privind măsura în care proiectele implementate în anul 2019 sau adresat nevoilor profesionale și personale ale respondenților și nevoilor
instituționale a crescut față de anul 2018.
În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor dumneavoastră de
formare profesională?
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Număr de
răspunsuri

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură

18

În mare măsură

6

20

Suficient

3

10

În mică măsură

0

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns
nevoilor respondenților de formare profesională
18
6

3

0
0
0
În foarte mare măsură
În mare măsură Suficient În mică măsură Deloc

Scorul mediu în 2019 a fost 4,44,

Număr de răspunsuri

iar în 2018 a fost 4,28.
În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor dumneavoastră de
dezvoltare personala?
Număr de
răspunsuri

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură

18

În mare măsură

6

Suficient

3

În mică măsură

0

20

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor
respondenților de dezvoltare personală
18
6

10

3

0

0

În mică
măsură

Deloc

0
În foarte
mare
măsură

Suficient

În mare
măsură

Număr de răspunsuri

Scorul mediu în 2019 a fost
4,44, iar în 2018 a fost 4,42.
În ce măsură derularea unui proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+,

domeniul

Tineret,

a

corespuns

nevoilor

institutiei

beneficiare a proiectului?
Nivel de apreciere

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor
instituției beneficiare a proiectului

Număr de
răspunsuri

În foarte mare măsură

25

În mare măsură

7

Suficient

1

În mică măsură

0

Nu știu

0

30
20
10
0

20
6
În foarte
mare
măsură

Scorul mediu în 2019 a fost

În mare
măsură

1

0

0

0

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Nu știu

Număr de răspunsuri

4,63, iar în 2018 a fost 4,42.
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Cei 27 respondenți au apreciat în anul 2019 cu scor mediu de 4,68 colaborarea cu
personalul agenției care a asigurat consultanță pe toată durata proiectului și cu scor
mediu de 4,71 colaborarea cu personalul agenției aflat în misiuni de control.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectelor de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Tineret implementate?
foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

21
20
20
20
19

2
3
3
2
3

1
0
0
1
1

0
1
1
1
1

3
3
3
3
3

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
care a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de
implementare a proiectelor
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret
25

21

20

20

20

19

20
15
10
5

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare

Satisfăcătoare

Explicatii corecte

Foarte slabă

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.79
4.69
4.69
4.64
4.58
4.68
93.54%

4.93
4.93
4.74
4.80
4.87
4.86
97.11%

5.00
4.80

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea cu personalul Agenţiei
care a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de implementare a proiectelor
parteneriat Erasmus+, domeniul Tineret
Scor total:4,86
4.93
4.93
4.87
4.80
4.74

4.60
Deschidere

Promptitudine în răspuns
(la email, scrisori,
telefon)

Amabilitate

Explicatii corecte

Explicatii clare

Scor mediu

Au fost făcute 2 comentarii referitor la colaborarea cu experții agenției care au
oferit consultanță pe toată durata proiectului:



Profesionalism.
Suportul primit a fost caracterizat de o larga deschidere spre solutii, intrucat
a existat un moment destul de problematic in implementarea proiectului
finantat de AN.

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor
de control/audit al proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Tineret?

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

15
15
14
14
13

1
1
2
1
3

1
1
1
2
1

0
0
0
0
0

10
10
10
10
10

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei în timpul
misiunilor de control/audit al proiectelor
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret
20

15

10

15

10

14

10

14

10

13

10

10
0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

Foarte slabă
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Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.63
4.63
4.71
4.78
4.78
4.71
94.12%

5
5
5
5
5
5
100%

Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Explicatii clare,
Deschidere
Amabilitate

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de contro/audit al
proiectelor parteneriat Erasmus+, domeniul Tineret
Scor total:4,71
4.80
4.75
4.70
4.65
4.60
4.55

4.78

4.78

Deschidere

Amabilitate

4.71
4.63

4.63

Explicatii corecte Promptitudine în Explicatii clare,
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Scor mediu

Singurul comentariu făcut este:


Profesionalism si corectitudine

Respondenții au apreciat în majoritate ca suficientă finanțarea acordată:
Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret?
In cazul organizatiei beneficiare

Insuficient
2

Relativ suficient
10

Suficient
15

Nu stiu/Nu este cazul
1

S-a făcut un singur comentariu:


Orele de lucru calculate pentru output-urile intelectuale sunt de obicei
insuficiente raportat la munca reala depusa in proiect pentru a genera
aceste output-uri.
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III.3.6 Beneficiari de proiecte de Dialog structurat
Au declarat că în anul 2019 au fost implicați în proiecte de ialog structurat 10
respondenți care în majoritate activau în ONG-uri/asociații/fundați, făceau parte
din 6 categorii profesionale, iar în proiect cei mai mulți au fost membri în echipa de
proiect.
Aveti in implementare, ați finalizat sau ați participat la proiecte de
Dialog structurat, Actiunea Cheie 3, Erasmus+?
Variante de
răspuns
DA
NU

Număr de
răspunsuri
10
731

Tipul instituţiei din care făceaţi sau faceti parte în perioada
implementarii proiectelor de Dialog structurat:

Tip instituție
Universitate
ONG, asociație,
fundație
Institutie publica
(alta decat ISJ
sau DJST)

Număr de
răspunsuri
2

Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei din
care făceau sau fac parte în perioada implementarii
proiectelor de Dialog structurat
Institutie publica
(alta decat ISJ sau
DJST), 1, 10.00%

7
Universitate, 2,
20.00%

1

ONG, asociație,
fundație, 7,
70.00%

În perioada în care aţi participat la implementarea proiectelor de
Dialog structurat. Erasmus+, făceaţi sau faceti parte din următoarea
categorie:
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Categoria

Număr de
răspunsuri

studenţi

2

membru ONG,
asociație, fundație

2

formatori

1

lucratori de tineret

3

voluntari

1

alte categorii.
Care?

1

Repartiția respondenților în funcție de
categoria profesională din care fpceau
sau fac parte în perioada în care aţi
participat la implementarea proiectelor
de Dialog structurat
voluntari,
1, 11.11%

studenţi, 2,
22.22%
membru
ONG,
asociație,
fundație, 2,
22.22%

lucratori de
tineret, 3,
33.33%

formatori,
1, 11.11%

Rolul detinut in cadrul proiectelor de Dialog structurat, Erasmus+:

Rol
Ati avut alt rol
Coordonator de
proiect
Participant(a) la
activitati din
proiect
Membru in echipa
de proiect
Ati avut alt rol

Număr de
răspunsuri

Frecvența răspunsurilor privind rolul deținut de
respondenți în cadrul proiectelor de Dialog
structurat, Erasmus+

1
6

2

5

5
4

3

2

5

3

3

2
1

1
0

1

Ati avut alt rol

Coordonator de Participant(a) la
Membru in
proiect
activitati din echipa de proiect
proiect
Număr de răspunsuri

Nivelurile de apreciere din anul 2019 privind măsura în care proiectele de dialog
structurat au răspuns nevoilor profesionale și personale ale participanților și
nevoilor instituționale au scăzut considerabil față de anul 2018.
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În

ce

structurat,

măsură

participarea

la

proiectele

de

Dialog

Erasmus+, a corespuns nevoilor dumneavoastră de

formare profesională?
Nivel de
apreciere
În foarte mare
măsură
În mare
măsură

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectele de Dialog
structurat, Erasmus+, a corespuns nevoilor
respondenților de formare profesională

Număr de
răspunsuri
4
5

Suficient

1

În mică
măsură

0

Deloc

0

6
5
4
3
2
1
0

5
4
1
În foarte
mare
măsură

Scorul mediu în anul 2019 a

În mare
măsură

Suficient

0

0

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

fost de 4,13, iar în anul 2018
de 4,48.

În ce măsură participarea la proiectele de Dialog structurat, Erasmus+,
a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare personala?
Nivel de
apreciere
În foarte mare
măsură
În mare
măsură

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectele de Dialog
structurat, Erasmus+, a corespuns
nevoilor respondenților de dezvoltare
personală

Număr de
răspunsuri
4
5

6

Suficient

1

4

În mică
măsură

0

2

Deloc

0

4

5

1

0

0

În mică
măsură

Deloc

0

Scorul mediu în anul 2019 a

În foarte
mare
măsură

În mare
măsură

Suficient

Număr de răspunsuri

fost de 4,13, iar în anul 2018 de
4,69.

În ce măsură derularea unor proiecte de Dialog structurat, Erasmus+, a
corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectelor?
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Nivel de
apreciere
În foarte mare
măsură
În mare
măsură

Număr de
răspunsuri

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectele de Dialog
structurat, Erasmus+, a corespuns
nevoilor instituției beneficiare a proiectului

4
5

Suficient

1

În mică
măsură

0

Deloc

0

Nu știu

9

6
5
4
3
2
1
0

5
4
1
0
În foarte În mare Suficient În mică
mare
măsură
măsură
măsură

0

0

Deloc

Nu știu

Număr de răspunsuri

Scorul mediu în anul 2019 a
fost de 4,13, iar în anul 2018 de 4,69.

Și nivelul aprecierilor privind colaborarea cu personalul agenției a scăzut în anul
2019 față de anul 2018.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectelor de Dialog
structurat, Erasmus+ implementate?

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

3
4
3
5
5

3
2
2
1
1

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

4
4
4
4
4

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
care a asigurat informarea şi consultanţă în toate etapele de
implementare a proiectelor
de Dialog structurat Erasmus+
6
4

4

3

4

4

4

3

5

4

5

4

2
0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

Explicatii corecte

Foarte slabă
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Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Explicatii clare,
Deschidere
Amabilitate
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.17
4.38
4.58
4.79
4.79
4.54
90.83%

5
5
5
5
5
5
100%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea
cu personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în
toate etapele de implementare a proiectelor de Dialog strucutat
Erasmus+,
Scor total: 4,54
5.00

4.79

4.80

4.58

4.60
4.40
4.20

4.79

4.38
4.17

4.00
3.80
Explicatii clare,

Deschidere

Amabilitate

Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Scor mediu

Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor
de control/audit al proiectului/proiectelor de Dialog structurat,
Erasmus+?

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
în timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de
Dialog structurat, Erasmus+?
8

6

6

6

6

6

6
4

3

3

3

3

3

2
0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare

Satisfăcătoare

Explicatii corecte

Foarte slabă

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2018

4.69
4.69
4.69
4.69
4.69
4.69
93.75%

5
5
5
5
5
5
100%

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Doar 6 dintre respondenți au apreciat sprijinul financiar oferit prin program, iar 4
dintre aceștia au considerat că acest sprijin, pentru proiectele de Dialog structurat
este insuficient.
Cum apreciati sprijinul financiar oferit in cadrul proiectelor de Dialog
structurat, Erasmus+?
In cazul organizatiei beneficiare

Insuficient
4

Relativ suficient
0

Suficient
2

Nu stiu/Nu este cazul
4

III.4 Rezultatele ale respondenților beneficiari de proiecte din Corpul
European de Solidaritate
Numai 4 dintre respondenți au declarat că au fost implicați în anul 2019 în proiecte
din Corpul European de solidaritate, de aceea este destul de putin relevanta
interpretarea statistica.

Dintre aceștia, unul a fost implicat în proiect de

voluntariat și 3 în proiecte de solidaritate.
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III.4.1 Beneficiari de proiecte de voluntariat
Respondentul care a fost implicat în anul 2019 în proiect de voluntariat national
este student și în proiect a avut rol de participant la mobilitate care a derulat
activități de voluntariat în comunitate. Respondentul apreciază că proiectul a
răspuns în mare măsură atât nevoilor lui de dezvoltare profesională și celor de
dezvoltare personală, cât și celor instituționale.
Colaborarea cu personalul ANPCDEFP (consultanță pe durata implementării
proiectului și în misiuni de control) a forst apreciată ca bună, iar finanțarea ca
relativ suficientă.
III.4.2 Beneficiari de proiecte de solidaritate
Dintre cei 3 respondenți care au declarat că au fost în anul 2019 implicați în
proiecte de solidaritate, doi sunt studenți și unul este lucrător de tineret în cadrul
unei asociații. În cadrul proiectelor, unul a fost

reprezentant al grupului de

solidaritate și doi au fost membri în grupul de solidaritate.
Pe durata implementării proiectelor, respondenții au participat la mai multe tipuri
de activități:
În cadrul proiectelor de solidaritate ati participat la:
Tipuri de activități
Intalniri cu tinerii care constituie grupul de solidaritate
Pregatirea si derularea activitatilor din proiect
Indrumarea tinerilor
Realizarea contactului cu comunitate locala

Număr de
răspunsuri
2
2
2
2

Repartiția respondenților în funcție de tipul de activități la care au
participat/participa în proiectul/proiectele de solidaritate
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2

2

2

2

Intalniri cu tinerii care constituie

Pregatirea si derularea activitatilor

Indrumarea tinerilor

Realizarea contactului cu

grupul de solidaritate

din proiect

Număr de răspunsuri
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comunitate locala

2 dintre respondenți au considerat că proiectele în care au fost implicați au
răspuns nevoilor lor de dezvoltare profesională și personală și nevoilor
instituționale în foarte mare măsură, iar unul în mare măsură.
În cazul colaborării cu personalul agenției care a oferit consultanță pe toată durata
proiectului, 2 respondenți au apreciat această colaborare ca foarte bună și unul ca
bună, iar colaborarea cu personalul agenției aflat în misiuni de control, au făcut
aprecieri 2 respondenți, unul cu foarte bine și unul cu bine.
În ceea ce privește sprijinul financiar, s-a apreciat în felul următor:
Insuficient
0
0

Aspecte vizate
In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati beneficiat
In cazul organizatiei beneficiare

Relativ suficient
2
2

Suficient
0
1

Nu știu
1
0

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în
cadrul proiectelor de solidaritate
2.5
2

2

2
1.5
1

1

1
0.5
0

0

0

0

0
In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati
beneficiat
Insuficient

Relativ suficient

In cazul organizatiei beneficiare
Suficient

Nu știu

III.5 Rezultatele ale respondenților beneficiari de proiecte SEE
Un singur student a declarat că a fost implicat în anul 2019 în activități derulate în
cadrul unui proiect finanțat prin Mecanismul Financiar SEE. El ca apreciat că
proiectul a răspuns în mare măsură atât nevoilor lui de dezvoltare profesională și
personală cât și nevoilor instituționale.
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Referitor la colaborarea cu personalul agenției aprecierea lui a fost ”Bună”, iar
privind finanțarea aprecierea a fost ”Insuficient”.

IV. Aspecte pozitive care pot fi continuate în anii următori
(”Așa da!”)





















Sesiuni de informare cu personal bine pregatit
Am fost impresionata, realmente, de profesionalismul, rabdarea, acuratetea
informatiilor si promptitudinea, dar si calitatea umana de care a dat dovada
doamna cu care am colaborat.
Suntem la început de drum. După finalizarea Atelierului Erasmus+, ne-am
depășit nesiguranța și temerile, datorită facilităților pe care le oferiți și a
domnilor formatori XXX și YYY- o echipă de profesioniști, dedicați misiunii
pe care o au. Deși oferiți materiale de o calitate ireproșabilă, sprijinul
experților dumneavoastră este neprețuit.
Comunicare eficientă; Profesionalism; Stil flexibil, colaborativ, empatic;
Informații clare; Promptitudine.
Am beneficiat de intelegere, rabdare, indrumare si sustinere Va multumesc !
Apreciez rabdarea si profesionalismul dovedit la capitolul comunicare
eficienta; de asemenea, ma bucur de optimismul si cadrul motivational pe
care-l creeaza, de spiritul de echipa si buna organizare a evenimentelor.
Conseliere promta si eficienta; Sprijin in solutionarea clarificarilor;
Materiale bune de promovare.
Deschidere, amabilitate și promptitudine din partea departamentului ESC.
Documente de informare privind diverse aspecte pentru aplicarea pentru
finantari si managementul proiectelor foarte bune, explicite si usor de
parcurs. Atitudinea profesionala si calitatea informatiilor oferite de
personalul ANPCDEFP, ori de cate ori am solicitat.
Realizarea de webinare.
Se asigura toate informatiile necesare implementarii proiectelor;
comunicarea este foarte buna.
As vrea sa felicit modul in care ANPCDEFP organizeaza Sesiunile de
informare despre implementarea proiectelor Erasmus+, perfecta
sincronizare a formatorilor, claritatea si coerenta raspunsurilor.
Deschiderea si rabdarea, PROFESIONALISMUL.
Personal care oferă consultanță și sprijin la toate problemele solicitate.
A fost de un real folos sesiunea de informare din 3 iulie de la Bucuresti.
A fost primul proiect Erasmus+ derulat in cadrul unitatii noastre scolare si in
primul rand vreau sa multumesc personalului de la ANPCDEFP pentru
promptitudine, amabilitate si indrumare. De asemenea, am apreciat
reamintirea prin email a unor termene pana la care trebuie completat un
chestionar sau trimis un anumit document.
Absolut intreaga colaborare se bazeaza pe comunicare disponibila
permanent. Competența și eficiența activității de informare si coordonare
sunt de remarcat.
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Adevarati profesionisti!
Agentia are un management al riscurilor, asociat proiectelor, excelent! Mie
mi-a placut foarte mult modul in care au fost conduse discutiile la
contractarea proiectelor (in 2010 si apoi in 2018 in cazul unui alt proiect la
care sunt partener si coordonatoarea ne-a comunicat situatia). Eu am avut
parte de o veritabila lectie de comportament al coordonatorului de proiect!
Aveam nevoie de asa ceva pt ca eram prima data coordonator si temerile
mele s-au transformat in incredere si constientizare a capacitatii de
implementare (am inteles ca expertii pe proiect sunt „cu mine” si ma vor
sprijini ... si asa a fost!) dupa momentul discutiei de la contractare. Dupa
parerea mea, am primit o lectie a maturitatii care m-a marcat apoi ... si inca
imi este de folos.
Am o colaborare de 20 de ani cu Agenția Națională. Ceea ce am devenit în
carieră se datorează în mare măsură implicării mele în proiecte și programe
europene. M-am dezvoltat din punct de vedere profesional și personal, la
modul cel mai sincer. Datorită experienței mele în acest domeniu am avut
curajul să aplic pentru o funcție de conducere, și să aduc schimbare în
organizația la care lucrez acum. Am învățat foarte multe de la experții
Agenției Naționale, care mi-au acordat tot sprijinul în acești 20 de ani. Am
doar cuvinte de laudă la adresa lor, și sunt mulțumită că am avut șansa de a
lucra cu ei.
Am apreciat ca pozitivă colaborarea cu AN în toate proiectele pe care le-am
implementat. Vizita de monitorizare m-a ajutat foarte mult, am primit
sfaturi utile, încurajări și aprecieri obiective, pentru care sunt
recunoscătoare.
Am apreciat in mod deosebit colaborarea inceputa cu dna XXX in cadrul
proiectului Erasmus+ parteneriate strategice in domeniul universitar.
Am apreciat intotdeauna competenta si profesionalismul de care a dat
dovada personalul ANPCDEFP in situatiile in care am avut neclaritati. Va
multumesc!
Am avut doua proiecte Erasmus Plus Ka1-Educatie școlară, cursuri de
formare profesională. În tot acest timp, am avut o colaborare fructuoasa cu
ANCPDEFP si ori de cate ori am avut nevoie de o lămurire, au venit prompt
în sprijinul nostru. Nu am decât cuvinte de lauda pentru implicarea si
profesionalismul celor de la ANCPDEFP.
Am avut o buna colaborare cu ANPCDEFP. Doamna XXX ne-a fost alaturi cu
sfaturi, recomandari, clarificari ori de cate ori am avut nevoie sau nu am
inteles exact cum trebuie sa procedam corect privin cheltuielile din buget sau
documentele necesare. De asemenea, doamna XXX ne-a raspuns prompt la
orice solicitare. Am fost chiar invitati in acest an sa diseminam activitatile si
rezultatele unui proiect de parteneriat strategic, finalizat in 2017. Va
multumim pentru buna colaborare in derularea si implementarea
proiectelor!
Am avut o doamna cu care am colaborat apparent bine dar ori nu am inteles
noi bine ce ni s-a explicat ori informatia nu a fost complete. Specificam ca in
alte programe am obtinut doua finantari.
Am avut ocazia sa particip la intalniri si formari organizate de ANCPDEFP,
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foarte interesante, unde am cunoscut persoane de un inalt profesionalism in
domeniul proiectelor europene.
Am beneficiat de o colaborare excelenta.
Am colaborat excelent cu ANPCDEFP. Multumim pentru suport si pentru
oportunitatile create!
Am colaborat foarte bine cu ANPCDEFP pe parcursul derulării proiectelor.
Am colaborat foarte bine. Este o agenție serioasă care informează prompt și
formează util cadrele didactice.
Am constatat multa transparenta in modul de colaborare cu ANPCDEFP.
Am fost foarte placut surprinsi de colaborarea cu Agentia.
Am fost impresionata, realmente, de profesionalismul, rabdarea, acuratetea
informatiilor si promptitudinea, dar si calitatea umana de care a dat dovada
doamna cu care am colaborat.
Am fost informata si mi s-a explicat de ce nu am obtinut punctaj suficient în
urma evaluării.
Am fost mereu indrumata corect de catre persobalul din Agentie si am primit
explicatii foarte clare despre implementarea activitatilor.
Am fost parteneri în 2 proiecte KA2, parteneriate strategice între școli,
încheiate deja și acum suntem parteneri în alte 3 proiecte de același gen. Am
remarcat disponibilitatea și amabilitatea cu care au fost primite toate
cererile mele. Toți cei cu care am colaborat din Agenția Națională au fost
extrem de atenți și mi-au oferit toate răsounsurile de care am avut nevoie, în
calitate de coordonator.
Am invatat foarte multe lucruri care tin de implementarea proiectelor
ERASMUS din exemplele de buna practica la care am participat.
De asemenea, am diseminat la AN, in anul 2017, modul in care s-a realizat
evaluarea competentelor dezvoltate in cadrul cursurilor de formare de catre
colegii profesori participanti. Si aceasta a fost o experienta pozitiva pentru
mine, pentru ca a permis comparatia cu alte moduri de realizare ale
aceluiasi lucru.
Am lucrat in calitate de conducator de ONG inca din 2008 cu Agentia si am
interactionat cu o multitudine de responsabili. Au fost mereu oameni corecti,
integri, profesionisti si m-am simtit mereu in siguranta ca beneficiar ca am
avut mereu un sprijin in Agentie ca finantator.
Am primit o propunere de colaborare cu o scoala, in cadrul unui proiect Ka 1
directde la reprezentantul Agentiei. Ii suntem recunoscatori.
Am primit prompt informatiile solicitate.
Am primit raspunsuri la toate intrebarile in foarte scurt timp. Multumesc!
Am repetat de mai multe ori că echipa ANPCDEFP este o echipă de Aşa DA!
Seriozitateș Profesionalism; Amabilitate; Credibilitate.
Amabilitate la telefon atunci când am fost contactată.
Amabilitate si promptitudine.
Amabilitate, deschidere, calitatea comunicarii.
Amabilitate, dispoziția de a oferi ajutor, răspuns la problemele solicitate.
Amabilitate, profesionalism, promptitudine - ne-am dori ca si structurile de
invatamant sa lucreze la fel.
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Amabilitate, promptitudine, explicații clare, soluții
Amabilitatea și promptitudinea cu care reprezentanta Agenției ne-a sprijinit
în depunerea cererilor de finanțare .
AN din Romania este o organizatie care activeaza in mod paradoxal de bine,
prin raportare la practica altor institutii publice din domeniul educatiei. Cel
mai important aspect pozitiv este comunicarea rapida si prompta in legatura
cu orice aspecte sunt propuse de catre candidati si beneficiari. In mod cert,
exista un volum mare de situatii pe care Agentia trebuie sa le gestioneze, dat
fiind numarul mare de candidaturi si proiecte aflate in derulare, iar faptul ca
sunt gestionate intr-o nota productiva denota o capacitate de ridicata de
munca pe directii simultane. In plus, personalul care lucreaza in AN a
dovedit ca are o expertiza relevanta in domeniu, nu sunt simpli functionari
publici care imping foi de la un etaj la altul.
Angajații agenției sunt foarte deschiși și dornici să ajute.
Angajatii ANPCDEFP sunt profesionisti, corecti, impartiali, comunicarea cu
ei este prompta si eficienta. Ii felicit si le multumesc pentru sprijinul acordat
in implementarea cu succes a proiectelor pe care le-am derulat.
Angajatii sunt foarte amabili si de ajutor.
ANPCDEFP face o treabă minunată. Sfaturile primite au fost de calitate și
trimise cu certitudine.
ANPCDEFP ne face sa simtim ca suntem cu totii o mare familie, pe care poti
conta oricand si in orice situatie.
ANPCDEFP s-a dovedit a fi o instituție serioasă, care sprijină cadrele
didactice în implementarea proiectelor Erasmus.
Aplicatia este usor de realizat avand in vedere ca este in limba romana.
Apreciem calitățile colaborarii.
Apreciem colaborarea cu expertul de proiect, dna XXX, promptitudinea cu
care a raspuns solicitarilor noastre si sprijinul pe care ni l-a acordat.
Apreciem foarte mult sesiunile de informare fata-in-fata, in special cele
destinate unor categorii distincte de audienta (ex. biblioteci si muzee) si
interactiunea directa cu expertii ANPCDEFP. Am invatat foarte mult din
depunerile de proiecte succesive, pe baza feedback-ului oferit de expertii
evaluatori. Suntem foarte onorati sa ne numaram prinitre implementatorii
de proiecte mari la Agentia Erasmus din Romania, mai ales in contextul in
care competitia pentru obtinerea de finantari este de departe cea mai acerba
din regiune. Propunem sa aveti in vedere in perspectiva posibilitatea ca
implementatorii de proiecte mari sa poata mentora alte organizatii in
atragerea de finantari Erasmus+, precum si un posibil parteneriat cu
ANPCDEFP.
Apreciem implicarea, oferta, corectitudinea si rigurozitatea informațiilor
transmise .
Apreciem intalnirile privind implementarea proiectelor inainte de semnarea
contractelor de finantare.
Apreciem sprijinul eficient acordat de personalul Agentiei pentru o buna
implementare a proiectului.
Aprecieri pentru amabilitatea si disponibilitatea echipei de la parteneriate
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strategice-educatia adultilor
Apreciez activitatea Agentiei Nationale si munca depusa pentru
imbunatatirea diverselor aspecte ale sistemului de educatie din tara noastra
Apreciez amabilitatea si organizarea de seminarii.
Apreciez ca am primit raspuns la solicitari si mesaje.
Apreciez ca dupa ce aplicatia mea a fost respinsa am primit din partea
voastra invitatie la un seminar de formare/instruire pentru a clarifica unde
am gresit si cum sa procedez pentru a face bine data viitoare. Asa DA!
Apreciez ca foarte prompt, amabil si clar raspunsul la solicitarile noastre din
partea reprezentanților Agentiei.
Apreciez colaborarea cu personalul Agenției Naționale într-un proiect
anterior.
Apreciez colaborarea deosebita cu ANPCDEFP. Doamnele responsabile cu
proiectele de mobilitati au o vasta experienta in domeniu si excelente
competente de comunicare,fiind o reala placere sa colaboram cu dumnealor.
Multumim!!!
Apreciez cu "Asa Da!" colaborarea foarte buna cu personalul agentiei si al
mentorului care ne-a fost repartizat. Toate canalele de comunicare cu
agentia sunt eficiente si utile. Felicitari pentru profesionalism!
Apreciez deschiderea personalului din ANPCDEFP in legatura cu beneficiarii
si promptitudinea raspunsurilor acestora. De asemenea, flexibilitatea
personalului ofera beneficiarilor incredere in vederea implementarii
proiectelor, aspect care, din pacate, nu poate fi observat si in proiecte
finantate de alte programe care ofera fonduri nerambursabile.
Apreciez extraordinar profesionalismul tuturor angajaților ANPCDEFP, în
special al responsabililor de județe, care sunt buni cunoscători ai legilor
europene în domeniul proiectelor Erasmus+ de orice fel și care furnizează cu
promptitudine informații corecte și complete despre acțiunile europene în
derulare. Ca să fiu mai clar, în cadrul parteneriatului strategic din domeniul
școlar în care suntem implicați ca partener, școala din Italia coordonator,
Agenția Națională română a fost prima și singura care s-a mișcat foarte
repede în informarea noastră: ne-a anunțat rezultatul selecției (școala
noastră a informat coordonatorul că am câștigat un proiect, Agenția școlii
coordonatoare a făcut acest lucru 3 zile mai târziu, când coordonatorii au
sunat Agenția respectivă), ne-a pus la dispoziție documentele necesare
pentru completarea contractului (unii parteneri au primit abia după o lună
scrisoarea de solicitare a datelor de identificare și bancare pentru
completarea contractului), s-a redactat contractul de finanțare, s-a semnat și
s-a înregistrat oficial la Agenția română într-un timp relativ scurt pentru a
se face plata cât mai repede a avansului necesar începerii derulării
activităților (din 6 parteneri, acum 2 săptămâni doar noi, România, și
Lituania aveam banii virați în cont), informarea clară și concretă a
condițiilor de derulare a proiectului (mulți dintre parteneri nu au un contact
eficient cu agenția lor națională, de la care nu primesc prea multe informații
și le află de la noi, românii - model de certificat de mobilitate, nevoia listei de
prezență, documentarea riguroasă a activităților, respectarea aplicației
proiectului aprobată de UE etc.). Așa că, vă spun cât se poate de sincer, MĂ
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BUCUR CĂ SUNT ROMÂN și lucrez cu dumneavoastră, echipă de
profesioniști.
Bravo!
Tot respectul!
Apreciez foarte mult profesionalismul, acuratetea si claritatea datelor
complexe care ne-au fost oferite. Desi este o documentatie bogata referior la
proiectele Erasmus+, informatiile clare si la obiect, furnizate prompt, au fost
si sunt de mare ajutor in implementarea proiectului.
Apreciez în mod deosebit abilitățile de comunicare ale angajaților
ANPCDEFP.
Apreciez in mod deosebit ANPCDEFP datorita profesionalismului
reprezentantilor sai.
Apreciez în mod deosebit deschiderea de care au dat dovadă reprezentanții
AN la reuninunea de consiliere pt. parteneriate strategice din această
toamnă, abordarea caldă, cu informații utile.și relevante.
Apreciez in mod deosebit profesionalismul, promptitudinea si amabilitatea
personalului, faptul ca intotdeauna gasim solutii la diverse situatii si ca se
rapunde in timp utill la mesaje si e-mail-uri. Va multumimca ne sunteti
alaturi in aceasta calatorie extraordinara spre cunoastere si dezvoltare.
Apreciez mult profesionalismul si deschiderea.
Apreciez operativitatea, seriozitatea și promptitudinea. Este foarte utilă
organizarea work-shop-urilor pentru beneficiarii proiectelor.
Apreciez profesionalismul ANPCDEFP in relatia cu beneficiarii, atat in faza
de instruire/coordonare cat si in cea de evaluare a rapoartelor. Apreciez
deopotriva si corectitudinea cu care sunt realizate actiunile ANPCDEFP
precum si sesiunile de informare si cursurile organizate, astfel incat
implementarea proiectelor sa devina cat mai accesibila tuturor. Un aspect
extrem de pozitiv este debirocratizarea pe care ANPCDEFP o incurajeaza si
folosirea cu succes a instrumentelor electronice in colaborarea cu
beneficiarii.
Apreciez profesionalismul si disponibilitatea celor din agentie pentru orice
problema ridicata.
Apreciez profesionalismul si disponibilitatea membrilor agenției.
Apreciez si felicit echipa Anpcdefp pentru , seriozitate, promptitudine dar si
pentru buna colaborare si intelegere de care da dovada in relatiile cu scolile
care implementeaza proiecte Erasmus+. Mereu rabdatori cu explicatii,
adecvate si recomandari obiective.Va multumim pentru sprijin si ...pentru ca
existati.
Arunci cand am avut nevoie de o informație, am primit-o în timp util.
As dori sa primesc noutati si informatii bazat pe optiunile mele pentru
anumite programe.
Aș vrea să apreciez deschiderea, promptitudinea și profesionalismul
angajaților Agenției.
Așa DA! Pentru promptitudine si ajutor.
ASA DA! Am avut parte de deschidere, amabilitate, raspuns la solicitari,
sfaturi si incurajari!
ASA da...s-a diminuat birocratia hartiilor.
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Asa DA: amabilitate, promptitudine, responsabilitate, transparenta,
onestitate, open mindset.
Asa DA: pastrati Sesiunile de informare la Bucuresti, de mai multe ori pe an.
Refaceti grupurile de discutii administrate de un angajat al Agentiei (gen
experienta poitiva grundtvigers), dar care sa fie doar pentru informare cu
privire la managementul programului, nu pentru diseminare.
Aspecte pozitive sunt deschiderea si flexibilitatea expertilor. Este foarte util sa
fie flexibili si sa ofere beneficiarilor un cadru relaxat si motivant de lucru
fara a se crampona in detalii sau birocratie complicata si inutila.
Atitudine profesionista a angajatilor adentiei nationale, mentinand in acelasi
timp o deschidere mare si suport fata de organizatiile mici care au foarte
putine resurse (in special umane). Suport pe toata perioada de implementare
a proiectului de la pregatire, implementare, monitorizare si evaluare pentru
a atinge obiectivele.
Atitudinea si competenta colaboratorilor cu care am avut onoarea si norocul
sa lucrez este una de exceptie iar profesionalismul este unul de inalta clasa.
MULTUMIRI!
Birocratie minimala, amabilitate, sprijin, incurajare.
Buna colaborare ,deschidere ,promptitudine,amabiltate.
Buna comunicare cu responsabilul de proiect din partea ANPCDEFP.
Bunavointa, rabdare, Intelegere, Incredere. MULTUMIM !
Cand am inceput sa lucrez si coordonez proiecte Erasmus Plus mi se parea un
domeniu atat de vast si imposibil de cuprins si inteles, incat nici nu stiam de
unde sa incep. Toti angajatii sunt extraordinar de capabili, informati,
rabdatori si nu am simtit niciodata ca este un moment prost sa ii contactez,
m-au incurajat constant, mi-au trimis materiale, e-mailuri si mi-au raspuns
la toate intrebarile telefonice, oricat ar fi fost de ridicole, cu toate ca nu ne
cunosteam, iar reuniunea de la Bucuresti din luna iulie a fost extrem de bine
organizata si revelatoare.
Comunicare eficientă și promptă.
Colaborare buna cu personalul agentiei.
Colaborare eficienta, raspuns promt si in cunostinta de cauza . Felicitari.
Munca enorma care de multe ori este putin vizibila.
Colaborare foarte bună!
Colaborare foarte buna cu reprezentatul ANPCDEFP. Promptitudine in
răspunsuri.
Colaborare practica,eficienta.profesionalism, tact.
Colaborare și comunicare eficientă, consiliere și sprijin permanent.
Colaborare; Informare; Amabilitate; Seriozitate.
Colaborarea a fost foarte buna. Consultantul nostru a fost tot timpul prompt
si cu solutii bune pentru problemele noastre. Sesiunile de formare au fost
foarte utile.
Colaborarea a fost și este foarte buna datorită : promptitudinii de care s-a
dat dovada si a bunei îndrumări in cazul tuturor solicitărilor .
Colaborarea a fost una foarte buna.
Colaborarea ce beneficiarii este excelenta, toți angajații Agenției răspund cu
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promptitudine și profesionalism întrebărilor pe care le-am avut pe parcursul
implementării.
Colaborarea cu agentia este foarte buna. Mi-a placut foarte mult cursul
organizat de agentie, legat de comunicare, diseminare si exploatare de
rezultate ale proiectelor. Imi plac foarte mult formatorii din reteau lor-sunt
foarte buni profesionisti. Toata activitate agentiei poate fi caracterizata ca
fiind prompta si profesionista.
Colaborarea cu ANPCDEFP s-a dovedit foarte buna in sensul ca majoritatea
problemelor ivite pe parcursul derularii proiectului Erasmus + au fost
clarificate de reprezentantii acestei agentii.
Colaborarea cu ANPCDEFP a fost foarte buna pe tot parcursul desfasurarii
proiectelor.
Colaborarea cu ANPCDEFP este excelentă.
Colaborarea cu ANPCDEFP este foarte buna si se desfasoara in cele mai bune
conditii(amabilitate si detalii corecte si clare).
Colaborarea cu ANPCDEFP este foarte buna! Toti expertii agentiei sun
deschisi, prietenosi, acorda sprijin prompt in implementarea proiectelor,
respund punctual la intrebari, la telefon, la e-mail! Asa DA!
Colaborarea cu ANPCDEFP este una foarte buna aceasta realizandu-se in
special prin ofiterul de proiect XXX. Am avut si avem tot sprijinul Agentiei in
ceea ce priveste derularea unui proiect si atingereea obiectivelor acestuia.
Colaborarea cu ANPCDEFP s-a desfășurat mereu în cele mai bune condiții.
Am apreciat deschiderea si sprijinul oferit de experții Agenției. Ne-au
îndrumat permanent și au avut o atitudine care să încurajeze comunicarea și
colaborarea.
Colaborarea cu colegii de la ANPCDEFP este foarte pozitivă pentru noi. Până
acum am primit răspunsuri foarte prompte și utile atât prin telefon, cât și
prin email. Echipa de la ANPCDEFP ne-a ajutat în toate problemele/dilemele
noastre. Suntem foarte mulțumiți și recunoscători pentru tot ajutorul
acordat până acum! Le dorim multă sănătate și toate cele bune ca echipa de
la ANPCDEFP să ne poate ajuta și în viitor! Vă mulțumim pentru toată
energia și ajutorul acordat!
Colaborarea cu expertii ANPCDEFP a fost pe parcursul proiectelor
anterioare fructuoasa, ne-au sprijinit ori de cate ori a fost nevoie, iar
indrumarile primite ne-au fost de un real folos.
Colaborarea cu expertii ANPCDEFP, amabilitatea si promptitudinea,
eficienta comunicarii.
Colaborarea cu responsabilii agentiei este foarte buna, eficienta, bazata pe
respect reciproc. Ssesiunile de formare organizate pentru debutanti , dar si
cele de diseminare sunt binevenite, aduc un plus de claritate referitor la
modalitatea derularii unui proiect.
Colaborarea este una corecta si decurge in mod pozitiv. Nu am comentarii
negative.
Colaborarea mea cu expertii din cadrul ANPCDEFP este una excelenta
bazata pe responsabilitate si profesionalism. Intotdeauna, cand am avut ceva
neclar, pe parcursul derularii proiectului, si am solicitat sfatul si ajutorul
expertului desemnat am primit din partea acestuia lamuririle necesare si tot
228

























sprijinul necesar pentru rezolvarea provocarilor aparute. Cuvintele ce pot
caracteriza echipa de experti din cadrul ANPCDEFP sunt: profesionalism,
responsabilitate, seriozitate, dedicare. Felicitari pentru toata munca depusa!
Colaborarea mea cu personalul ANPCDEFP a decurs impecabil. Daca
eficienta tuturor institutiilor din Romania s-ar apropia de cea a ANPCDEFP
am convingerea ca directia fluxului migratoriu al romanilor s-ar inversa:-)))
Colegii ANPCDEFP au fost foarte amabili și înțelegători.
Completarea Mobility tool.
Comunicare excelenta; Disponibilitate; Amabilitate; Profesionalism.
Comunicare foarte buna.
Comunicare foarte bune, profesionalism.
Comunicare foarte rapida, clara si completa. Felicitari!
Comunicare și sprijin în situații dificile, în completarea Mobility Tool+,
clarificarea unor neclarități și îndrumare spre resursele de informare pe
parcursul derulării proiectului în școală. Consiliere de calitate cu experți în
cadrul reuniunilor, prezentarea unor proiecte cu bune practici.
Comunicarea a fost optimâ, cu răspunsuri scurte și la obiect, clare și
concrete.
Comunicarea cu beneficiarii!
Comunicarea eficienta ,amabilitatea personalului din sistem.Felicitari pentru
munca dv.si pentru contributia dv. la modernizarea
si vizibilitatea
ROMANIEI in spatiul european !
Comunicarea excelenta cu consilierii de proiect. Organizarea de evenimente
de buna calitate prin care persoane cu interese similare se intalnesc si fac
schimb de experienta. Deschidere catre sugestii. Grup de discutii pe Facebook
pentru probleme presante, comune.
Comunicarea excelentă și promptă de fiecare dată, calitatea sesiunilor de
instruire /formare, profesionalismul reprezentanților ANPCDEFP.
Comunicarea foarte buna, discponibilitatea expertilor de a ajuta a fost foarte
bune. Felicitari!
Comunicare-cooperare-colaborare. Multumesc pentru suportul oferit
Comunicativi , politicosi.
Consider ca activitatea in cadrul Agentiei Nationale s-a imbunatatit de-a
lungul timpului. Ma refer atat la comunicarea directa, cat si la relationarea
in cadrul altor activitati ( monitorizare in scoala, participare la sesiuni de
formare, alte activitati). Personalul agentiei este deschis, cooperant!
Consider că experții ANPCDEFP mi-au oferit mereu sprijin în implementarea
proiectelor europene în instituția mea, de la faza de aprobare a proiectului
până la faza de raportare finală, precum și la depunerea aplicației (în
momentul în care platforma europeană funcționa defectuos), de aceea vreau
să îmi exprim respectul și recunoștința pentru toate acestea.
Consider ca prin proiectele Erasmus+, elevii defavorizati din punct de vedere
financiar pot sa se dezvolte din toate punctele de vedere, iar colaborarea cu
ANPCDEFP este vitala in implementarea proiectelor. Am primit indrumare
pas cu pas pentru implementarea proiectului si nu as fi reusit sa il duc la bun
sfarsit fara ajutor.
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Consider că sunt foarte utile atelierele pentru scrierea de proiecte organizte
de ANPCDEFP. Pagina web oferă suficiente informații, iar experții au fost
mereu deschiși și dispuși să mă ajute.
Consider că sunt prea puțini bani alocați.
Consultanta oferita profesionist si cu promptitudine de Agentia Nationala
ne-a ajutat sa progresam in implementarea proiectului si sa ne bucuram de
rezultatele lui. Prin modul in care ne-a sprijinit in derularea
proiectului, pot afirma ca totul a stat sub semnul responsabilitatii. Am primit
explicatii clare si concise pentru a depasi dificultatile intampinate. Apreciem
promptitudinea raspunsurilor si profesionalismul personalului ANPCDEFP.
Continuarea acordarii de sprijin in ceea ce priveste realizarea de mobilitati
VET.
Corectitudine si promptitudine.
Cred ca AN a avut (printre altele) capacitatea extraordinara de a
transforma, in timp, mentalitati si practici defectuoase, pur romanesti. Am
trecut prin toate programele ,incepand cu 1998, intr-o scoala care si-a
valorizat experientele in cinci portofolii de Scoala Europeana. Am spus mereu
ca e un statut care onoreaza...dar si obliga. Am auzit multe povesti despre
proiectele implementate in institutii din Romania...de la exemple de bune
practici la cele cu Asa nu. Cred ca povestile astea cu Asa nu ! au creat lectii
valoroase. O idee extraordinara a fost sugestia de a organiza procedura de
selectie pentru membrii echipelor de proiect. Colaborarea noastra cu AN a
fost , in toti acesti ani, una foarte buna, bazata pe incredere, respect reciproc
si pe siguranta pe care am avut-o ca in spatele ecranului/la capatul firului se
afla cel putin un om care asculta, care are rabdarea necesara de a face
lumina. Va multumim!
Cred ca aspectele pozitive care pot fi aratate sunt, colaborarea foarte buna
cu AN, feedback-ul foarte bun al participantilor la mobilitate (aratat in
fiecare raport final al proiectelor anterioare, la activitatile din saptamana
VET).
Cred ca promptitudinea cu care mi s-a raspuns la intrebarile adresate pe
email.
Cu mici exceptii sveti o echipa extraordinara.
Cursurile de formare la care am.participat au fost foarte bune si bine
structurate. Am invatat foarte multe despre depunerea unei candidaturi si
pentru aceasta multumesc formatorilor.
DA pentru activitatile de consiliere, promovare, diseminare! DA pentru
echipa!
DA pentru intreaga activitate ANPCDEFP.
De cate ori am avut nevoie de clarificari si chiar de sfaturi, cei de la
ANPCDEFP ne-au ajutat, ne-au indrumat astfel incat sa putem continua
proiectul cu bine. Felicitari echipai de la ANPCDEFP!
De fiecare data cand am adresat o intrebare fie prin intermediul mail ului fie
prin telefon , doamna XXX, expert - Departament proiecte de parteneriat
strategic, mi a raspuns prompt si mi a oferit sprijinul necesar,eu neavand
experienta, acesta fiind primul proiect la care atat eu cat si scoala noastra
participa.,,Asa da ,, pot spune pentru toata colaboarea de pana acum avand
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certitudinea ca pana la finalizarea proiectului voi avea aceeasi indrumare de
succes din partea reprezentantilor ANPCDEFP.
Deosebit de multă răbdare.
Deschidere din partea personalului. Rabdare, promtitudine in raspunsuri si
clarificari.
-Deschidere, comunicare eficienta, promptitudine in a raspunde solicitarilor.
Deschidere. Oricand sunt dispusi sa ajute.
Deschidere, amabilitate, promptitudine.
Deschiderea personalului de la Agentie este un fapt indubitabil. Colaborea
foarte bine cu Agentia si am primit de fiecare data recomandari foarte utile.
Deschiderea si atitudinea proactiva sunt de laudat.
Deschisi si suportivi. Oameni! Aaa....si DESTEPTI.
Din punct de vedere strict personal nu am ce completari sa fac.
Discretie, politete, profesionalism.
Disponibilitate pentru propuneri noi de colaborare.
Disponibilitate si răbdare in a da explicații și indrumare.
Disponibilitatea ANPCDEFP de a ajuta pe beneficiari în orice fel de problemă
privind fazele proiectului.
Disponibilitatea de a gasi o solutie pentru orice problema aparuta la
participanti/institutii.
Disponibilitatea expertilor AN. Profesionalismul cu care sunt rezolvate toate
situatiile aparute. Deschiderea spre consultare si gasirea unor solutii optime.
Disponibilitatea reprezentantilor AN in a oferi lamururi si solutii clare la
diferitele probleme ridicate.
Disponibilitatea si amabilitatea tuturor celor cu care am vorbit la telefon.
Informatii clare oferite.
Disponibilitatea totala in a ne ajuta, lamuri.
Doresc doar sa multumesc in numele elevilor, familiilor lor si al colegilor mei
pentru contributia expertilor ANPCDEFP in implementarea cu succes a
proiectelor aprobate! Agentia are partea ei de merit in aceasta poveste cu
atat de multe personaje/beneficiari!
Doresc să apreciez pozitiv deschiderea și orientarea spre sfaturi practice și
punctuale.
Doresc sa felicit Agentia Nationala pentru implicarea in transmiterea
informatiilor necesare pentru depunerea candidaturilor, prin intermediul
Atelierelor de scriere de proiecte. Sunt foarte utile! De asemenea, imi exprim
recunostinta pentru calitatea angajatilor Agentiei, care lucreaza cu mult
profesionalism si deschidere.
Doresc să mulțumesc agenției pentru tot sprijinul oferit instituției
beneficiare.
Echipa ANPCDEFP este formata din profesionisti care stiu cu foarte multa
rabdare sa indrume si sa consilieze. Multumim pentru tot !
Echipa ANPCDEFP este o echipa de profesioniști. Va multumesc pentru toate
materialele pe care le-ați conceput și le-ați trimis beneficiarilor proiectelor
Erasmus +. Fiind la primul proiect Erasmus ne-au fost de mare ajutor pt
derularea proiectului în bune condiții și, în special pt utilizarea platformelor
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MTOOL și OLS. De asemenea va mulțumesc pentru tot sprijinul acordat pe
parcursul derulării proiectului în rezolvarea cu promptitudine a micilor
probleme apărute.
Eficienta maxima in solutionarea tuturor cererilor coordonatorilor de
proiecte si directorilor de invatamant! Felicitari! De asemenea, va
multumim!
Este de apreciat răbdarea cu care sunt oferite explicatiile.
Este o sansa extraordinara pentru ca elevii si studentii sa nu se complaca in
realitatea tarii in care studiaza in mod normal, si sa observe lucrurile care ar
putea fi imbunatatite in tara originara, la toate nivelurile (de la personal la
politici nationale). Pentru mine, in domeniul medicinii, a fost o oportunitate
extraordinara de a face foarte multa practica, pe de o parte datorita dotarii
mult mai bune a spitalelor, iar pe de alta parte datorita mentalitatii
personalului medical si pacientilor.
EU am lucrat in ultimii cu Sectiunea EVS. XXX și YYY sunt 2 persoane
pasionate de munca lor si acest lucru este esential. EI vorbesc cu drag despre
munca lor, despre voluntariat, cred in munca lor si mai ales ORICAND ai
vreo problema te asculta si te ajuta sa gasesti o solutie. Asa ceva trebuie
pretuit. Mi-as dori ca ei sa ramana acolo si sa ii ajute in continuare pe cei ce
fac proiecte de voluntariat. Fara ei, acest departament nu cred ca ar
functiona bine. Vreau sa le multumesc si pe aceasta cale pentru deschidere,
pentru pasiune si suport, pentru intelegere, pentru tot ceea ce fac in pozitia
pe care o au acum. Probabil ca voi mai lucra cu ei doar pana la finalul
proiectelor deja in derulare si nu prea cred ca apoi ne vom reintalnii, si de
acea spun sa stie si conducerea ANPCDEFP ca au ales bine sa ii aiba in acest
departament pe cei 2.
Evaluarea proiectului a foat clară, cu puncte tari/slabe.
Evenimentele de bune practici. Certificatul lingvistic European.
Exemple de bune practici sunt foarte bune.
Există experti ai agentiei care sunt extrem de amabili si care pot fi abordati
cu usurinta pentru clarificarea oricaror probleme și pentru care intrebarea
este gardianul care ne pazeste de greseli iremediabile.
Experienta cu ANPCDEFP este un exemplu de colaborare, respect mutual,
corectitudine si indrumare.
Expertii AN raspund cu operativitate si profesionalism.
Experții ANPCDEFP au fost tot timpul alături de noi cu îndrumări adecvate.
Explicatiile exhaustive si sugestiile de imbunatatire.
Faptul ca se tin seminarii de informare si de instruire pentru depunerea
candidaturilor si webinarii.
Farte multe informatii utile referioare la completarea proeictului.
Feedback-ul promt după evaluare.
Felicitări pentru deschidere si profesionalism!
Felicitări pentru întreaga activitate!
Felicitari pentru modul in care expertii AN vin in sprijinul organizatiilor care
pregatesc pentru prima oara o aplicatie. In acest sens, am avut o colaborare
deosebita cu dnaXXX. Mii de multumiri!
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Felicitări pentru munca depusă! Vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat!
Felicitari pentru tot ceea ce faceti! Succes in continuare!
Felicitări pentu ceea ce faceți!
Felicitari! Sunteți minunați!
Flexibilitate, concentrarea pe scop, birocratie redusa.
Foarte bine. Continuarea debirocratizarii!
Foarte buna colaborare cu ANPCDEF, transparență, promptitudine și
profesionalism din partea angajatilor agenției.
Foarte bună colaborarea cu formatorii din rețea.
Foarte prompți la solicitări.
Foarte utile sunt sesiunile de informare si atelierele de lucru, de la sediul
Agentiei.
Formari periodice, clare si la obiect.
Formatori bine pregătiți, organizare eficienta a atelierelor de scriere de
proiecte, promptitudine, amabilitate etc.
Formatori bine pregătiți.
Formatori minunați, colaborarea cu personalul agenției foarte buna....din
pacate, desi am respectat intocmai recommandarile....evaluatori8 au avut
alte pareri.
Formatorii au asigurat informare clara si concisa si au raspuns cu interes la
intrebarile noastre.
Imi place ca ne dau incredere in noi si ca ne incurajeaza continuu.
Conversatiile cu persoanele de la AN sunt purtate de o asa maniera incat fac
o nota aparte de la peisajul din invatamantul preuniversitar, unde parca
toata lumea incearca sa iti puna piedici, sa te faca sa te ingropi in hartii, sa
inventeze motive pentru care nu poti face diverse lucruri. Deci legatura cu
AN pare sa fie foarte racordata la mediul european, ceea ce e perfect. Sper sa
ramana asa.
Imi place ca: raspundeti la telefon si mail, aveti sesiuni de formare, scriere,
diseminare proiecte, etc. Nu sunteti excesiv de birocratici.
In cadrul proiectului de mobilitate VET, colaborarea cu expertul desemnat pe
proiect, este constructiva si in acelasi timp informatiile necesare in
implementarea proiectului sunt foarte utile.
In calitate de coordonator lingvistic - fara experienta- al unui proiect
Erasmus+ KA2, am beneficiat de sprijinul si ajutorul reprezentantilor
ANPCDEFP in ultimii 2 ani. Apreciez profesionalismul si corectitudinea
acestora in ceea ce priveste actiunile de informare, indrumare si
monitorizare, utilitatea si relevanta feedback-ului oferit, insa cel mai mult ma impresionat latura umana a comunicarii, toleranta, rabdarea,
amabilitatea reprezentantilor Agentiei Nationale.
In cea ce ma priveste, doresc sa va multumesc pentru admiterea propunerii
de proiect, care oglindeste o documentare buna din partea mea in realizarea
proiectelor de mobilitate si a punerii la punct a documentelor scolare PDI,
SWOT si PIC-ul institutiei, pentru realizarea proiectelor. Chiar daca ati
aprobat de abia dupa trei ani, nu m-a deranjat. Imi place meticulozitatea si
corectitudinea.
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În colaborarea cu ANPCDEFP doresc să evidențiez următoarele aspecte
pozitive:pregătirea foarte bună a personalului; amabilitatea; răspunsurile
prompte și clare la solicitare de informații sau neclarități cu privire la
program; sprijinul acordat pe întreaga durată de implementare a unui
proiect Erasmus+; evenimentele de contractare, de informare și alte
evenimente sunt foarte bine organizate, cu informații relevante și utile
În numele instituției pe care o reprezint, afirm cu toată convigerea că
primim permanent din partea ANPCDEFP sprijinul necesar în
implementarea proiectelor, consultanță în rezolvarea problemeor întâlnite;
suntem consiliați permanent, informați cu privire la noutățile apărute în
cadreul programului Erasmus+, atât prin intermediul internetului cât și prin
materiale tipărite. Sesiunile de informare și consiliere organizate la sediul
agenției sunt extrem de utile!
În perioada 14 iunie 2018 - 13 iunie 2019, am implementat proiectul Erasmus
+, KA1, 2018-ROo1-296o48. Colaborarea cu d-na XXX de la Agenția
națională a fost excelentă. Am contactat-o ori de câte ori am avut nevoie de
informații pentru buna desfășurare a proiectului și am primit răspunsuri
prompte, fie telefonic, fie prin email. Ca atare, am reușit să încheiem cu
succes activitățile proiectate și să îndeplinim obiectivele prevăzute.
In rpimul rand sunt foarte promti in a transmite raspunsurile de orice fel.
Niciodata nu m-am simtit lezata de raspunsurile date pentru ca modul in
care o fac nu e ofensator. Sunt calmi, seriosi si foarte corecti.
Informare și sprijin privind implementarea proiectului.
Informatii clare, raspunsuri prompte, colaborare buna.
Instruirile sunt foarte bune si binevenite. Personalul este foarte profesionist
si, in acelasi timp, placut iar sesiunile de instruiri foarte atractive.
Întâlnirea de la începutul proiectului.
Intalnirile prin intermediul internetului (webinarele, atunci cand au
functionat) au fost o sursa de informare foarte utila.
Intelegera situatiilor coplexe care pot aparea in timpul derularii unui proiect
si sprijin in gasirea unor solutii viabile.
Interesul angajaților pentru buna desfășurare a proiectelor să rămână la fel.
Intregul personal al Agentiei este un model de seriozitate si dedicare fata de
munca. Multumesc pentru intreaga colaborare.
La ANPCDEFP am avut ocazia să întâlnesc persoane foarte bine pregătite şi
care mi-au oferit informaţii despre orice problemă pe care am întâmpinat-o.
Precizez că este primul proiect Erasmus la care particip şi la orice întrebare
adresată, am primit răspuns imediat de la experţii ANPCDEFP.
Le-ati mentionat deja, am remarcat la nivelul institutiei deschiderea
angajatilor, competenta profesionala, capacitatea de comunicare si furnizare
de informatii relevante, disponibilitatea de sprijin privind implementarea
corecta a activitatilor proiectelor, promptitudinea, competente in rezolvarea
de probleme, onestitatea, integritatea etc.
Legatura cu beneficiarii este una foarte buna.
Ma bucur ca am beneficiat de program.
Ma bucur ca ati organizat un atelier pentru cei care au avut proiectele
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nefinantate. A fost foarte util si am descoperit cum pot sa imi imbunatatesc
candidatura. Multumesc!
Mă bucur că pot lucra cu asemenea OAMENI. Vă mulțumesc.
Ma bucura oportunitățile oferite de programele Erasmus+, imi place ca
organizați cursuri de formare.
Mai mare deschidere si mai mare interes in ultimul an catre dezvoltarea
relatiilor prietenoase cu beneficiarii.
Mai multa transparență și seriozitate. Am depus un proiect, dar am primit
recomandările de la un alt proiect, depus de altcineva.
Materialele informative sunt complete, clar intocmite, accesibile.
Mi-aș dori să primesc prin email diverse informații, și sincer nu am prea
înțeles feedback-ul proiectului.
Mi-au placut formatorii cu care am interactionat. Cred ca am fost coplesita
de responsabilitatea pe care am avut-o si de asta nu am avut succes!!
Model de promptitudine, amabilitate, capacitati deosebite de lucru cu
institutiile care deruleaza proeicte in cadrul programuui Erasums +.
Mult succes mai departe, în noul program Erasmus!
Multa amabilitate si explicatii clare. Mutltumim pentru sprijin!
Mulțumesc pentru buna colaborare!
Mulțumesc pentru deschiderea, profesionalismul și promptitudinea
angajaților agenției!
Multumesc pentru eforturile depuse in toti acesti ani! Sprijinul si munca
voastra ne ajuta sa modelam vietile tinerilor cu care lucram, oferindu-ne si
noua o multitudine de oportunitati de crestere.
multumesc pentru indrumare si colaborare, pana la acest moment.
Multumesc pentru indrumari si pentru raspunsurile prompte!
Mulțumesc pentru mail-urile de informare pe care le trimiteți periodic.
Multumesc pentru munca dvs.
Multumesc pentru sprijinul acordat si promptitudinea in raspunsuri.
Multumesc pentru sprijinul prompt la orice solicitare. Stilul si modalitatea de
comunicare ai reprezentantilor Agentiei este de nota +++10, stil ce ne-am
dorii sa-l regasim in cat mai multe institutii publice.
Multumim de ajutor! Sa continuati in acelasi fel!
Multumim mult pentru toate oportunitatile oferite prin programele pe care
ni le puneti la dispozitie, pentru intelegerea si sprijinul acordat, pentru
rabdarea si timpul pe care ni-l daruiti, pentru profesionalismul dvs.
Multumim pentru facilitarea schimburilor de informații profesionale și
interculturale.
Multumim pentru o colaborare de calitate!
Mulțumim pentru răspunsurile prompte și deosebit de utile oferite de AN.
Multumim pentru tot sprijinul acordat ori de cate ori apelam la
dumneavoastra. Chiar daca uneori punem intrebari stupide :)
dumneavoastra raspundeti cu rabdare la toate. Respect!
Multumim responsabililor de proiecte din cadrul ANPCDEFP pentru
deschiderea si sprijinul permanent acordat pe toata durata implementarii
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proiectelor.
Mulţumiri pentru buna organizare şi excelenta comunicare.
Multumiri pentru clarificarea rapida a problemelor aparute pe parcursul
derularii proiectelor si pentru consilierea competenta.
Multumiri pentru sprijinul acordat in implementarea proiectelor, pentru
informatiile prompte oferite la fiecare solicitare.
Multumiri pentru sprijinul acordat la derularea proiectelor.
Multumiri si felicitari pentru modul in care incercati sa ajutati cand sunt
intrebari din partea noastra. Stii ca atunci cand formezi numarul Agentiei, ai
un raspuns clar si la obiect.
Ni s-a oferit ajutor cand l-am solicitat.
Nivelul ridicat al personalului de a ajuta in orice problema, implicatea in
orice aspect al proiectelor, amabilitatea si evenimentele de informare.
Notificări despre modul cât mai bun de a scrie un proiect.
Nu am altceva de adaugat, chestionarul a fost acoperitor pentru principalele
aspecte ale colaborarii cu ANPCDEFP.
Nu am avut niciun contact personal cu această instituție.
Nu am colaborat în mod personal cu această instutuție.
Nu am niciun comentariu negativ de facut, deoarece , din punctul meu de
vedere colaborarea cu ANPCDEFP este una foarte buna.
O bună comunicare. Sfaturi utile. Intelegere. Amabilitate .
O colaborare excelenta cu coordonatorul de proiect din partea Agentiei dar si
cu ceilalti membrii.
O deschidere deosebita a personalului din Agentie, multa rabdare si
profesionalism. Orice problema sau nelamurire am avut, au fost solutionate.
Am colaborat cu doua doamne deosebite direct, dna XXX si dna YYY. Le
multumesc pe aceasta cale.
O echipa bine pregatita!
O echipă de profesioniști care oferă explicații clare și prompte. Mă bucur că
am avut ocazia să discut cu oameni foarte bine pregătiți, calmi și oricând
gata să mă ajute oferindu-mi sfaturi competente!
O echipa de profesionisti care raspunde cu calm la toate solicitarile.
O extraordinar de buna organizare in ceea ce priveste cursurile de formare.
Formatorii sunt de o calitate profesionala exceptionala.
O foarte bună colaborare. Personal amabil și care răspunde prompt la
oricare solicitare. Răspunsuri clare și corecte.
O foarte buna informare si îndrumare. Colaborare perfecta.
Oameni deschisi dornici sa te ajute! Accentul pus pe schimbare!
Oameni faini, rezultate foarte bune in urma proiectelor.
Oameni foarte faini, seriosi si dispusi sa ajute.
Oameni implicați, optimiști, cu empatie și răbdare față de ,,începători în
derularea proiectelor Erasmus".
Omul sfinteste locul! Doamnele cu care am tinut legatura inainte si in timpul
proiectului au fost mereu dispuse sa imi ofere informatii.
Organizarea buna a sesiunii de informare
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Organizarea mai multor cursuri/sesiuni de informare
Organizarea unor sesiuni de informare mai dese . Sesiunile de informare ar
trebui sa aiba forma unor webinare cu tematica dinainte stabilita ( financiar,
diseminare, eveniment de multiplicare, etc).
Organizarea unor sesiuni de informare/ formare nu doar cu coordonatorii
de proiecte, cat si cu participantii la mobilitati.
Organizati mai multe activitati online si offline pentru beneficiari, similar
cum se fac pt CES.
Până în prezent, colaborarea cu membrii Agenției a fost una bună.
Participarea în programul ERASMUS+ este o experienţă pe care niciun
cadru didactic nu ar trebui să o rateze. Argumentele aparţin atât planului
personal, cât şi profesional.O astfel de experienta te ajută să descoperi care
este gradul tău de flexibilitate, cât de uşor te adaptezi la un nou stil de viaţă,
la un nou sistem de valori. Eşti pus în situaţia de a comunica şi de a
interacţiona cu oameni noi, diferiţi din punct de vedere cultural. Această
experientă te provoacă să te descurci de unul singur, departe de familie şi de
vechii prieteni.
Pentru mine participarea la atelierele de scriere de preoiecte -domeniul
educatie scolara a fost esentiala pentru a putea scrie o aplicatie care sa aiba
punctele necesare intrarii la finantare.
Pentru scoala noastra, colaborarea cu ANPCDEFP a fost binevenita și
pozitiva. Echipa agenției este foarte deschisa și bine pregătita, capabila sa
ofere informații clare și sa răspunda prompt solicitărilor noastre ori de cate
ori este nevoie (multumim doamnei XXX pentru sprijinul acordat in
implementarea proiectului de parteneriat strategic). Apreciem comunicarea
deschisa, corectitudinea, transparenţa, obiectivitatea si profesionalismul dvs.
De asemenea apreciem seminariile de informare precum si corespondenta
electronica clara si benefica pe intreaga derulare a proiectelor de mobilitate
și a celor de parteneriat strategic.
Per ansamblu a fost o colaborare buna, am invatat impreuna.
Persoane deschise, dornice sa ajute beneficiarul in vederea implementarii cu
succes a proiectului, sfaturi bune privind rezolvarea anumitor probleme care
au aparut in timpul proiectului.
Persoane foarte bine pregatite si care raspund cu promtitudine la toate
solicitarile noastre. conlucram in aceeasi directie.
Personal amabil, deschis, doresc sa ne ajute in implementarea proiectului si
pentru asta: va multumesc!
Personal amabil, promptitudine in rezolvarea solicitarilor.
personal comunicativ, amabil.
Personal dedicat la ANPCDEFP. Sunt foarte utile ghidurile PDF pt fiecare
program in parte.
Personal deosebit de amabil și răbdător!
Personal foarte amabil! Sunt de mare ajutor, mai ales în condițiile de
presiune de la finalul termenului de depunere a aplicatiei!
Personalul amabil.
Personalul din cadrul Agentiei a fost intotdeauna deschis fata de
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cerintele/intrebarile pe care le-am avut.
Personalul din cadrul Biroului Erasmus ofera sprijin activ si permanent
tuturor celor interesati de o mobilitate ERASMUS si , in acelasi timp,
informeaza in permanenta studentii despre beneficiile participarii la o
mobilitate de studiu.
Personalul din domeniul nostru de activitate, foarte amabil si "suportiv".
Placut impresionata de disponibilitatea si rabdarea expertului.
Posibilitatea de a completa în limba română a formularului on-line de
aplicație. Sesiunile de informare privind completarea formularului de
aplicație, prin intermediul webinarelor. Promptitudinea răspunsurilor
solicitate
Prin echipa sa de responsabili de proiecte, ANPCDEFP sprijina foarte mult
institutiile beneficiare si mai ales responsabilii de proiect, fie ca sunt la prima
experienta, fie ca se au derulat mai multe proiecte. Apreciez in mod deosebit
meticulozitatea unor responsabili AN, intrucat sunt preintampinate erorile in
implementare, dar si libertatea de organizare a activitatilor in institutiile
beneficiare, conform nevoilor proprii, care contribuie la o abordare pozitiva
a calendarelor proiectelor.
Profesionalism in orice moment
Profesionalism si implicare
Profesionalism și seriozitate.
Profesionalism. Amabilitate. Disponibilitate spre dialog si solutionarea
diferitelor situatii care apar in perioada de implementare.
Profesionalism, amabilitare, respect, atitudine prietenoasa, colaborativa
Profesionalism, amabilitate, promptitudine.
Profesionalism, amabilitate, punctualitate, ne răspundeți în scurt timp la
cererile/întrebările pe care vi le trimitem prin email. Informațiile pe care le
primim sunt clare și consistente, și regulile nu se schimbă des... Adică sunt
anumite nuanțe noi de la an la an, dar acestea sunt normale...
Profesionalism, expertiza si cooperare.
Profesionalism, în ceea ce privește departamentul educație școlară.
Profesionalism, intelegere, din partea personalului ANPCDEFP.
Profesionalism, promptitudine, claritatea ideilor și corectitudine dar mai ales
integritate in colaborarea cu ANPCDEFP! Mulțumim
Profesionalism, promptitudine, răbdare.
Profesionalismul personalului din agentie, rabdarea de a raspunde
solicitarilor primite
Profesionisti si prompti! Felicitari!
Promptitudine ,Amabilitate .
Promptitudine in comunicare.
Promptitudine în oferirea unor răspunsuri
Promptitudine în răspuns. Amabilitate. Suport în rezolvarea chestiunilor
financiare, logistice, contractuale. Înțelegere și oferirea de alternative.
Promptitudine in rezolvarea neclaritatilor si solicitarilor.
Promptitudine in soluționarea problemelor apărute în implementare
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Promptitudine si transparenta!
Promptitudine, amabilitate, informatii precise, corecte.
Promptitudine, corectitudine, rabdare, amabilitate...
Promptitudine, Incredere in sfaturile primite, Ajutor in derularea
proiectelor! Va multumesc!
Promptitudine, profesionalism, cunoaștere temeinica a programului
Promptitudine, profesionalism, obiectivitate, atitudine deschisă și cooperantă
față de beneficiari!
Promptitudinea cu care am primit raspunsuri si indrumari la toate
intrebarile / situatiile intampinate in perioada de implementare a
proiectelor.
Promptitudinea cu care ni s-a raspuns la intrebari, stilul liber si deschis.
Promptitudinea cu care se raspunde la solicitari. Consultanta pe care o
acordă. Solutiile care ni se propun in cazul in care intervin probleme.
Flexibilitatea angajatilor mai ales in materie de comunicare.
Promptitudinea în rezolvare eventualelor probleme, întrebări pe care le
adresăm.
Promptitudinea răspunsurilor. Calitatea
și
pregătirea formatorilor.
Organizarea cursurilor.
promptitudinea si profesionalismul persoanelor de contact sa ramana asa in
continuare!
Promptitudinea, deschiderea, disponibilitatea, profesionalismul.
Promtitudine in raspunsurile oferite la intrebarile noastre. Rezolvarea in
timp scurt a problemelor ivite pe parcurs.
Promtitudine, informatii utile si disponibilitate deplina! Felicitari , adevarati
experti, o echipa grozava!
Promtitudinea cu care ne raspund la solicitari; amabilitatea in oferirea
consultarii de specialitate; -profesionalismul demonstrat la fiecare solicitare;
interesul pentru buna desfasurare a proiectului derulat.
Proptitudine la raspunsuri prin email si telefon.
Promptitudinea, profesionalismul si amabilitatea responsabililor de
proiect!!!
Răspuns promp în timp util
Raspuns prompt la toate solicitarile.
Raspunsul foarte prompt la mesaje scrise, mailuri. Informatiile oferite au
fost intotdeauna concrete, la obiect si de ajutor.
Răspunsuri prompte de la responsabilul pentru proiect.
Raspunsuri prompte la intrebarile privind implementarea. XXX este un
expert foarte atent la nevoile organizationale ale beneficiarilor.
Raspunsuri prompte si la subiect.
Raspunsuri prompte.
Reducerea birocratiei la un mimin necesar este un argument forte in
favoarea ANPCDEFP.
Reprezentantii AN m-au facut sa inteleg ca e ok daca nu le stiu pe toate
pentru ca ma pot baza pe consilierea dumnealor; au promovat ideea de a
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gandi solutii proprii la problemele care apar (respectand precizarile din ghid
si contractul); m-au facut sa inteleg mai bine importanta initiativei, procesul
ulterior fiind unul pe care il poti desfasura in echipa.
Reprezentanţii ANPCDEFP au oferit, întotdeauna, informaţii utile şi
complete, atât în cadrul întâlnirilor organizate de către Agenţia Naţională
sau Inspectoratul Şcolar, cât şi în cazul solicitărilor punctuale ale instituţiei
de învăţământ beneficiare.
Să continuați în sprijinirea persoanelor interesate în scrirea proiectelor și în
implementarea acestora, care vor duce la dezvoltarea abilităților și
atitudinilor în contextul pieței muncii europene.
Să încurajeze mai mult insituțiile școlare să scrie proiecte prin sesiuni
speciale de formare pe această temă.
S-a raspuns prompt la mail-urile in care am pus cate o intrebare atunci cand
nu am stiut cum sa procedez.
Seminariile BPE si Conferintele AN foarte utile
Seriozitate si promptitudine.
Seriozitate, organizare
Sesiunea de ajutor in scrierea de proiecte, in implementarea proiectelor.
Sesiunea de informare cu privire la parteneriatele strategice KA2.
Sesiuni de informare/formare frumoase, cu informatii clare, bine
structurate, corecte, utile, cu grad ridicat de noutate, prietenoase, care incita
la discutii de clarificare, completate de suport scris si electronic.
Sesiunile de contractare si cele de imbuntatatire sunt utile si placute.
Sesiunile de formare care au loc la sediul ANPCDEFP sunt de fiecare dată de
un real folos și de fiecare dată învățăm lucruri noi.
Sesiunile de formare organizate la nivelul inspectoratului de către formatorii
ANPCDEFP. Sesiunile de formare DEOR organizate la ANPCDEFP.
Sesiunile de formare sunt active, formatori sunt deschiși. Într-adevăr, înveți
ce ai de făcut.
Sesiunile de informare organizate au fost foarte utile.
Sesiunile de instruire organizate au fost foarte benefice.
Sesiunile interactive de informare.
Simplificarea procedurilor si a sistemului de comunicare este pozitiva in
ultimii ani.
Sper in continuare intr-o colaborare valoroasa pentru ambele parti.
Sprijin constant si interes pentru reusita proiectelor.
Sprijin, rabdare, profesionalism.
Subliniem colaborarea excelenta cu expertul pentru proiecte de mobilitate
care se ocupa de universitatea noastra. Atitudinea sa deschisa, sprijinul
prompt si nemijlocit pe care il primim de la el faciliteaza enorm derularea
proiectului in institutia noastra.
Sunt beneficiar al programelor de formare si parteneriatelor europene de
peste 10 ani, timp in care am interactionat cu personalul ANPCDEFP. Am
apreciat
mereu
profesionalismul,
amabilitatea,
promptitudinea,
punctualitatea, atitudinea deschisa si prietenoasa a acestora.
In diverse situatii care apar in activitatea mea profesionala, dau exemplu de
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profesionalism oamenii din ANPCDEFP.
Sunt de apreciat promptitudinea si seriozitatea.
Sunt doar la inceput. Inca nu am o opinie .
Sunt foarte mulțumită de colaborarea,consultanța,promptitudinea
persoanelor cu care am colaborat.
sunt la primul erasmus si am primit suport prompt si clar , mereu cand am
avut neclaritati. De asemenea orice nelamurire, am certificarea ca poate fi
solicitata oricand de la agentul care raspunde de proiectul scolii mele.
Sunt multumita de formatori si de faptul ca isi rupt din timp pentru a tine
cursuri de scriere corecta a proiectelor de tip Erasmus+.
Sunt multumita deraspunsurile la solicitarile pe care le-am avut, ori de cate
ori le-am adresat.
Sunt oameni minunati de la care ai ce invata. Colaborarea cu specialistii
ANPCDEFP iti usureaza mult intocmirea documentatiei de proiect si
organizarea activitatilor proiectului.
Sunt personae foarte competente, amabile, dispuse mereu sa ajute si sa
explice orice nelamurire. Acest lucru ne da incredere si ne determina sa
scriem noi proiecte.
Suntem bucurosi sa lucram cu ANPCDEFP echipa de indurmare si sprijin
pentru proiectele de TINERET este foarte buna si am colaborat exceptional
cu acestia.
Sunteți cu adevarat niște profesioniști.
Sunteti de un real ajutor. Multumim pentru sprijinul acordat cu
promptitudine, de cate ori este cazul!
Sunteti grozavi !
Sunteți o echipă foarte profesionistă cu o activitate amplă.
Suportul telefonic si pe mail.
Sustinere, consiliere foarte buna.
Toate activitățile au fost pozitive.
Toate aspectele sunt pozitive.
Tot așa și pe mai departe...!!!
Totdeauna raspuns punctual, exact si la timp. Amabilitate, deschidere,
comunicare, intotdeauna am fost incurajati, sustinuti, ajutati. Mi-as dori sa
am o asemenea echipa si in scoala mea, elevii ar avea multe de castigat si ar
fi probalil alatfel de oameni, ar avea parte de alta formare, deschidere si
abordare fata de viitorul lor. Multumim!
Toti angajatii ANPCDEFP cu care am comunicat pana acum au fost extrem
de amabili si profesionisti in toate chestiunile adresate. Multumim pentru
sustinere!
Toți specialiștii din ANPCDEFP dau dovadă de profesionalism.
Totul a decurs conform asteptarilor.
Totul este foarte bine organizat!
Va felicit pentru modul în care se organizează atelierele de scriere Erasmus.
Va multumesc pentru profesionalism si intelegere!
Vă mulțumesc pentru promptitudinea cu care ați răspuns.
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Va multumim frumos pentru suportul si ajutorul oferit! Expierenta erasmus
este foarte frumoasa si suntem recunoacatori!
Va multumim pentru ajutor!

V. Arii de îmbunătățire și soluții propuse de participanții la
anchetă (”Așa nu!”)















Apropiere față de organizații din partea departamentului Tineret prin
folosirea unor platforme de social media (grup de facebook spre exemplu) prin
care micile inconveninete ori anunturi sa fie rapid aduse la cunostință atât
tuturor organizațiilor beneficiare cât și învers, responsabililor de proiect, ca
mai apoi să poate fi direcționați spre soluții și comunicări oficiale/ în privat
dacă e cazul.
Explicatiile privind modul in care ar trebui gestionata partea financiara sunt
destul de vagi, raspunsurile sunt de suprafata. Agenția nu isi asuma un punct
de vedere, un sfat pe care il cere un cadru didactic, ceea ce descurajeaza
enorm de mult, mai ales pe cei de formație umanistă. Ar fi ideală întoarcerea
la sumele forfetare, unde nu exista limitatarea si constrangerea financiară,
aspect care duce la scaderea calitătii produselor sau a activitatilor ce se
derulează în cadrul proiectelor Erasmus+.
Informari pe tipuri de proiecte(mobilitati, parteneriate strategice, Vet etc.)
astfel incat sa se poata detalia parte tehnica privind implementarea,
diseminarea.
Simplificarea structurii site anpcdefp.ro si erasmusplus.ro. Multumim frumos
pentru buna conseliere!
Răspunsuri concrete în privința contabilității.
1. Site foarte neintuitiv (uneori trebuie sa pierzi ore si sa te scarpini la urechea
stanga cu mana dreapta ca sa gasesti documentele necesare)! 2. "Bisericute" si
tratament pe "simpatii / antipatii" (in loc de tratament pur "tehnic") in
institutie. 3. In trecut (in special 2016 - 2017): unii evaluatori par de-a dreptul
analfabeti functional (daca nu cumva sunt constient subiectivi). Anul acesta nam apucat sa ma uit cu atentie pe evaluare dar, la o prima vedere, pare mai
realista. 4. Server neadaptat noilor cerinte de depunere a proiectelor (aici, nu
stiu daca fiecare Agentie are serverul ei ori este unul singur, al Comisiei - caz
in care vina e exclusiv a lor). In alta ordine de idei: as dori ca, la inchiderea
chestionarului, sa primesc un link prin care sa-mi accesez raspunsurile!
Adaptarea spațiilor de completare a casetelor din formularul de aplicație la
anvergura proiectului (durata proiectului, numărul și durata mobilităților,
nr. specializărilor grupului țintă, etc.). Selecția pe criterii de profesionalism și
integritate a evaluatorilor.
Agentia sa fie separata complet de stat, de vreun minister (stiu ca pe vremuri
era o agentie complet independenta, nu stiu acum daca mai depinde de
Ministerul Educatiei). In mod ideal, sa fie chiar o entitate privata cum sunt
anumite fundatii care manageriaza fonduri uriase, de ex Fondurile
Norvegiene.
Am avut nelamuriri din punct de vedere financiar-contabil la care nu am
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primit inca raspuns.
Am dori ca la sesiunile de formare pentru scrierea de proiecte sa fie acceptati
cu prioritate cei care nu au derulat astfel de proiecte, sau le-au fost respinse,
eventual a se accepta maximum 1 persoana/instituție.
Am dori să fim informați (în continuare) în legătură cu seminarii, cursuri de
formare despre tot ce este legat de scrierea și implementarea proiectelor
Erasmus+ și ESC. Suntem foarte curioși, vrem să facem totul cât mai bine și
vrem să învățăm cât mai mult despre proiecte.
Apariția aplicațiilor și a ghidurilor mai devreme.
Ar fi bine sa fie invitat si contabilul institutiei.
Ar fi binevenita simplificarea procedurii privind documentatia in ceea ce
priveste conversia orelor in credite in urma participarii la cursuri de formare
KA1- educatie scolara.
Ar tgrebui sa lucrati in parte cu fiecare echipa de proiect de la fiecare scoala
care a avut o candidatura respinsa, nu sa va limitati la informatii si
edxplicatii de ordin general. Ceea ce doresc membrii unei echipe de proiect
este un ajutor concret pentru scrierea proiectului pe care vor sa il depuna la
Agentia Nationala, nu sa fie lasati sa se descurce singuri. Asa nu va mai fi
nevoie sa se apeleze la firmele de consultanta si probabil, va creste si gradul
de absorbire a fondurilor europene in domeniul educatiei.
Arii de imbunatatire (prin care, dacă ați putea, ați ajuta profesorii care chiar
muncesc pentru școală și vor să aducă proiecte, dar nu fac parte din favoriții
direcțiunii). Limitarea unor directori de școli la a face parte "obligatoriu " din
proiecte, dar ei, de fapt, nu lucrează nimic și sunt doar cu numele, forțând și
condiționând introducerea lor în proiecte.
Arii de imbunatatire: fara sa va asumati responsabilitatea, ati putea fi mai de
ajutor privind evidentele contabile ale proiectelor; evaluarile nu sunt
intotdeauna consecvente; daca platiti 200lei/ evaluare, la ce calitate sa ne
asteptam? O aplicatie are 200 de pagini. Daca ora unui evaluator ar fi 100lei,
ce poate sa faca acesta in 2 ore?
As dori ca pentru noul exercitiul finaciar al UE atelierele de scriere de proiecte
sa fie mai multe in special in zonele in care numarul aplicantiilor este redus.
In anul 2015 cand am scris prima aplicatie in judetul meu nu s-au tinut astfel
de ateliere, am incarcat singura sa inteleg ghidul aplicantului -si a fost
cumplit de greu. Consider ca initierea este deosebit de importanta pentru ca
numarul scolilor care vor sa imlementeze proiecte Erasmus+ sa creasca. Si as
vrea ca inspectorii responsabili cu proiectele europene sa stie macar cate ceva
despre proiecte - sa fie formati de agentie -uneori stiu mai putin decat cei care
implemteaza proiecte.
As dori o mai mare disponibilitate si implicare a agentiei in comunicarea cu
coordonatorii de proiecte, intalniri si pe parcursul derularii proiectelor si nu
in ultimul rand, o implicare directa a expertilor desemnati de catre agentiei in
comunicarea cu directorii de scoli si licee care de multe ori sunt foarte reticenti
si nu acorda sprijin coordonatorilor de proiecte. Ar fi ideal ca directorii sa
participe impreuna cu coordonatorii de proiecte la sesiunile si intalnirile cu
agentia.
Aș fi dorit să văd grila de punctaj, cu punctajul oferit pe fiecare aspect al
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proiectului evaluat, nu doar punctajul final.
Atunci cand aprobarea anumitor proiecte se face cu un buget mai mic decat
cel solicitat, ANPCDEFP ar putea sa discute cu beneficiarii in privinta sumelor
"taiate", dat fiind ca situatia in care evaluatorii corecteaza in mod gresit
bugetele (spre exemplu prin calcularea gresita a unor distante si incadrarea
gresita in banda de distanta corespunzatoare) nu mai este, din pacate, o
exceptie. Poate ca dialogul cu beneficiarul ar putea sa lamureasca unde este
greseala, iar ANPCDEFP ar putea sa isi asume faptul ca si evaluatorii mai
gresec, nu doar candidatii. Este oarecum de inteles faptul ca nu pot fi
contestate rezultatele selectiei si evaluarii, dar cand este vorba despre aspecte
obiective si greseli atat de flagrante ale evaluatorilor.....
Chestionare de feedback mai scurte!!!
Chiar nu avem nicio idee ce să vă propunem...
Clarificați procesul de selecție al proiectelor și asigurați-vă că evaluatorii
apreciază proiectele scrise cu adevărat de tineri - în cazul schimburilor de
tineret. Adică, proiecte care folosesc un limbaj simplu, nu un limbaj de
proiecte europene.
Completarea chestionarului acesta a luat cam 30 minute, ceea ce nu este o
problema, doar ca s-ar putea mentiona la inceputul formularului ca
completarea poate lua intre 15 si 20-30 de minute.
Consider ca ar trebui sa veniți în scoli și sa ne sprijiniți în realizarea
proiectelor și nu sa aveți tot timpul aceiași abonați la proiecte Europene.
Consideram ca ANPCDEFP ar putea veni în sprijinul beneficiarilor de proiecte
prin organizarea de workshop-uri regionale pe teme privind managementul
financiar de proiect, oferind soluții pornind de la cazuri concrete de
negestionare corectă şi eficientă a grantului aprobat, şi îndeosebi explicații
clare despre cum să nu se ajungă în astfel de situații.
CONSULTANTA - privind realizarea, lansarea unui proiect nou. Organizarea
de cursuri de scriere proiecte in judetele Olt si Dolj.
Cred ca anunturile privind competitiile de proiecte ar trebui difuzate catre
fostii sau actualii directori de proiecte. Eu inca le caut pe web page in anumite
perioade ale anului cand stiu ca pot aparea. Stiu ca incurajati diversitatea
organizatiilor ce beneficiaza de proiecte si ca aveti un management al
riscurilor foarte bun (dovedit la interviul/negocierea de la contractarea
proiectelor). Ceea ce va pot sugera este: pe baza anunturilor pot sa pregatesc
si sa sustin si alte persoane din organizatia mea sau a colaboratorilor mei sa
depuna proiecte. Aceasta practica ar putea fi recompensata (in functie de
mentoratul realizat de depunatorii de succes!) deoarece ea transfera o mare
parte a activitatii de metorat, coaching si consultanta a personalului Agentiei
catre voluntari!
Cred ca au sesizat mai multi candidati faptul ca, in urma inserarii in
formularul de aplicatie a unor recomandari primite de la AN pentru un
proiect respins, punctajul obtinut la runda urmatoare de finantare a fost
acelasi sau chiar mai redus. S-ar putea sa existe nevoia unei uniformizari a
practicii pentru evaluatorii contractati de AN. Dar nu as generaliza acest
aspect, s-ar putea sa fie doar o perspectiva subiectiva.
Cred ca nu ar mai trebui eliminati de pe grupurile de comunicare persoanele
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resursa in care agentia a investit pentru a-i forma, doar pentru ca se schimba
contextul...Cred ca updatarea lor la noutatile care apar nu aduce prejudicii de
imagine, din contra, calitatea si numarul proiectelor depuse ar fi mai mare.
CUM sprijina propriu zis AN ONG-urile noi, si ONG-urile mici ???
Dacă s-ar putea simplifica ghidurile.
Depunerea contestațiilor înainte de obtinerea feedback din partea agenției.
Evaluare obiectiva, cantitativ nu calitativ.
Exemple concrete privind derularea proiectelor, in special din punct de vedere
financiar.
In cadrul verificarilor pe teren documentatia solicitata este destul de ampla,
se poate cadea in capcana calitatii hartiilor si nu a faptelor (model
POSDRU/POCU).
In judetul Caras-Severin nu sunteti cunoscuti.
În probleme de mobility tool am fost trimis la trei responsabili. Doi nici nu miau răspuns la mail.
Indicații insuficiente (despre cum se accesează PIC-ul). La aprecierea
proiectului explicațiile pentru punctele slabe nu au fost justificate in totalitate.
Informatia sa fie prezentata mai succint.
Informatiile nu ajung prea mult local. De ex, eu sunt institutie publica, nu cred
ca 3 din 50 persoane stiu de este ANPCDEFP si ce face. Am avut nenumarate
intalniri oficiale sau informale cu tineri care nu stiu ce este Erasmus. Despre
adulti nici nu mai spunem nimic! In zona mea, Piatra Neamt, Erasmus este cel
mult constientizat ca un program de mobilitati. Cred ca imbunatatirea ar
consta in aducerea informatiilor cat mai mult in teritoriu mai intai de toate.
Informatiile sunt stufoase, nesintetizate si documentele,ca în toate instituțiile
statului român, complicate inutil.
Institutia noastra fiind in Satu Mare -As propune ca viitoarele Reuniuni de
infromare sa se tina in zone mai apropiate ( De ex Cluj ,Oradea ), nu doar in
Bucuresti,
Instrumente și sprijin în cazul în care participanții la mobilități aduc
prejudicii angajaților organizației sau nu își respectă atribuțiile de voluntar.
Ce se poate face în acest cazuri pentru a apăra interesele organizației și a nu
îngreuna buna funcționare a ei, cu sprijin din partea ANPCDEFP?
Întrunire de informare, seminarii cuprind un bagaj prea mare de informatii
(mai ales pentru incepatori).
La intalnirea de indrumare din cadrul proiectului implementat la inceputul
programului Erasmus+, atitudinea Agentiei a fost una de extrema
corectitudine si respect fata de valorile programului, atitudine mentinuta si la
intalnirea din 2018, insa, pe alocuri, indicatiile ANPCDEFP pareau sa eludeze
Ghidul Programului si incurajau practici romanesti, mai ales cu privire la
rolul personalului administrativ (contabilitate) in cadrul proiectelor. In acest
sens, recomandarea ar fi sa fie delimitate clar, pentru beneficiari, sarcinile
echipei de management a proiectelor de cele financiare, astfel incat cele doua
sa poata fi desfasurate corect, de ambele parti. Intalnirile de instruire pentru
echipele de management ar trebui sa vizeze strict elementele de calitate a
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implementarii, iar pentru dimensiunea financiara ar putea fi organizate
intalniri separate care sa clarifice toate elementele necesare pentru personalul
dedicat.
Mai mult sprijin prin reuniuni de informare
Mai multă transparență când e vorba de respingerea unui proiect. La cel
depus și respins în 2019 nu am primit feedback-ul nici până acum.
Mai multe cursuri de formare organizate regional pentru ca lucratorii de
tineret sa poata participa. Mai multe informatii printate, brosuri de
prezentare a programelor etc. Reteaua de formatori sa fie dispusa sa ajute
organizatiile pe tot parcursul anului daca au intrebari/nelamuriri.
Mai multe detalii (legale) legate de activitatea financiară (contabilitate, baza
legală).
Mai multe exemple de bune practici!
mai multe informații privind planificarea cheltuielilor, bugetul. Profesorii nu
au pregătirea necesară.
Mai multe proiecte finantate in zona de Nord-Est a tarii.
Mai multe seminarii de informare in teritoriu organizate de Agentie!
Mai multe seminarii la care sa poata participa si cei care au proiecte
implementate pentru imbunatatirea celor existente.
Mai multe sesiuni instruire.
Mai reduceti din formulare.
Menținerea legăturii și participarea la mai multe activități concrete.
Mi-ar placea ca site-ul sa fie mai usor de ... rasfoit.
Mi-aș fi dorit sa existe mai multe tari din care pot alege, durata mai mare de
mobilitate.
Mie nu îmi este clar care sunt exact membrii care fac parte din aceasta
structura. Am presupus că poate inclusiv coordonatorii Erasmus sunt incluși .
Mult prea complicat si greoi site-ul. Trebuie sa memorezi pe unde ai intrat in
acele informatii si ai ajuns la ce te intereseaza. Repet, noi inca nu am inteles
cum functioneaza inscrierile si daca se fac in avans sau nu.
Nepublicarea tuturor notelor de relație, pe partea de contabilitate, face ca
unele aspecte să rămână neclare și să creeze anxietate in rândul
responsabililor financiari privind acceptarea participării la proiecte viitoare.
Nu am foartă multă experiență în proiecte Erasmus+, de aceea nu m-am
confruntat cu prea multe probleme și nu am avut prea multe interacțiuni din
care să-mi fac o părere despre ce ar trebui îmbunătățit.
Nu este cazul. Poate doar mai multe sesiuni de informare privind
managementul financiar al proiectului si o explicare in detaliu a Ghidului de
implementare a proiectelor Eramus+ KA 1
Nu se organizeaza intalniri cu ONG-urile/entitatile participante in proiectele
Erasmus+, intalniri de analiza si feedback in ceea ce priveste implementarea,
acolo unde se pot semnala atat abuzuri si nereguli, eventual se pot da sugestii
de imbunatatire a calitatii implementarii.
Nu știu cât are legătură cu ANPCDEFP, dar eu nu prea înțeleg de ce se
implică inspectoratele în proiectele Erasmus+. Consider că ANPCDEFP ar
trebui sa își găsească propriile canale către beneficiari, iar inspectorii să nu
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mai își mai bage nasul în treburile noastre, pentru că ne sufocă în birocrație și
nu au nici de departe atitudinea profi a celor din ANPCDEFP.
O instruire inainte de depunerea raportului intermediar ar fi binevenita.
O jurizare cat mai transparenta, realizarea unor programe de mobilitati
predefinite - astfel realizand o usurinta in alegerea mobilitatilor, de ce nu
mobilitati in limba romana pentru cadrele didactice care au dificultati
lingvistice.
O mai bună selectare a evaluatorilor.
O mai mare prezenta in mediul academic si scolar. Pana sa completez acest
formular nu stiam ca in Romania programul Erasmus+ este sub sigla
ANPCDEFP.
Observatiile mele nu se refera la Agentia Nationala, ci la platformele de lucru.
Platforma de trimitere a aplicatiilor functioneaza foarte prost. Nu am reusit
se depun o aplicatie la termenul-limita (care a fost prelungit). Mi se pare
inadmisibil pentru o platforma de acest calibru. Platforma de trimitere a
raportului final functioneaza deficitar. De doua ori mi s-a intamplat sa dureze
mai mult de 6 ore pana sa se trimita raportul. Toate acestea inseamna nu
numai riscul de a nu trimite o aplicatie la care s-a muncit mult, ci si timp
pierdut, stres, frustrare. Mi se pare normal sa se lucreze din timp la platforme
care sa usureze, nu sa ingreuneze activitatea participantilor la proiecte
Erasmus+.
Organizarea unor sesiuni de informare regionale pentru că unii participanții
stau în județe îndepărtate față de București. Explicații mai concrete, mai clare
în loc de trimiteri la ghidul programului. Mai multă flexibilitate în aplicarea
regulilor, o atitudine mai puțin rigidă față de beneficiari; personal, încă mai
văd în AN un fel de ”bau bau” și nu un partener în proiectarea și
implementarea proiectelor la care să se poate apela fără teamă. Mai puține
hârtii de întocmit pentru implementarea unui proiect ERASMUS.
Organizarea unor sesiuni intermediare cu coordonatorii de proiecte.
Prea multe documente, hartie, rapoarte etc, etc. Limbajul documentelor este
uneori foarte greoi. As dori mai pe intelesul tuturor, avand in vedere ca sunt
doar profesoara de limba franceza.
Prea putine informatii privint partea de contabilitate a proiectului.
Primirea avansului a fost facuta pentru doua proiecte cu un decalaj care ne-a
dezechilibrat organizatia si ne- adus mari provocari in implementarea
calitativa/
Publicarea rezultatelor " în termen de 4 luni" și oferirea de feedback privind
candidatura.
Raspunsuri la intrebarile adresate de genul: cititi ghidul.
Răspunsuri la obiect, nu trimiteri la anexe sau alte documente - dacă
informația este cunoscută de personalul ANPCDEFP, poate fi împărtășită, noi
cadrele didactice ținem minte multe altele.
Recomand mai multe exemple de buna practica si un ghid financiar mai
explicit.
Recomand sa colaborări cu mai mulți evaluatori, astfel încât rezultatele
selecției sa vina mai repede. As dori sa împărțiți banii pe județe, deoarece mi
se pare ca cei din Nord obțin prea putini bani din finantare si au acces mai
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greu la cursurile de formare organizate de agenție.
Refaceti corpul de evaluatori ai Agentiei. Nu este normal sa ajungem sa
scriem proiecte, pe care sa le aplice partenerii din alte tari, pt. ca deja stim ca
aici sansa de aprobare este mica..
Referitor la webinarul pentru contabili, nu am mai primit informații.
Comunicarea s-a întrerupt.
Rugăm AN să nu uite că suntem profesori și avem activitate la catedră pe care
dorim să o realizăm la o calitate superioară. Pentru obținerea acestei calități,
pe lângă activitatea zilnică de profesor, noi ne-am aplecat și asupra acestui
proces de accesare și implementare a proiectelor europene pentru educație în
școlile din care provenim. Însă timpul nostru nu s-a divizat. A rămas același.
Vă rugăm să simplificați birocrația specifică implementării proiectelor
europene.
Să aveți îngăduință mai multă la depunerea proiectelor pentru cei care sunt la
început, pentru a nu-i descuraja.
Evaluatorii sa citească de la cap la coada o candidatura si sa tine cont si de
trecutul candidaților. Dacă nu am participat pana acum si nu cunoastem tot
atat de multe precum altii, nu inseamna ca suntem incapabili de mai mult si
dorim să iesim din anonimat, sa facem ceva si pentru copiii din comunitatea
noastră.
Să contacteze instituțiile mai des pe durata implementării unui proiect pentru
a se asigura că totul decurge conform planificării, că banii sunt cheltuiți cum
trebuie etc.
Să fie mau clari în explicații, mai pragmatici, să nu se prezinte informații
generale. Exemplele sunt cele mai elocvente.
Sa nu se mai blocheze platforma cand se depun cererile de finantare, chiar si
cu o saptamana inainte de termenul limita.
Sa ofere diplome/adeverinte de participare la evenimentele pe care le
organizeaza.
Sa va faceti birouri/filiale si in alte orase din tara.
Sedintele de informare realizate prin intermediul internetului (webinarele) nu
au functionat (2019). Explicatiile respingerii proiectelor au venit foarte tarziu.
Nu sunt realizate intalniri informative suficiente cu formatorii.
Semnaturile de la contractare de ce dureaza asa de mult timp? Fata de alte
agentii nationale nu se intarzie pana la deadline-ul de 6 luni... va rugam sa se
semneze contractele in luna septembrie nu noiembrie. Am primit contractul
azi (19 noiembrie) pentru proiect inceput la 1 sept!!! Nu e normal.
Sesiunile de lucru ar trebui facute mai lungi, de 3-4 zile, in sistem rezidential
Simplificarea cerintelor birocratice fata de coordonatori,prin comparatie cu
cerintele din alte tari partenere in proiecte.
Singura chestie la care as dori ca AN sa se implice mai mult este sprijinul pe
partea de contabilitate a proiectului, pentru ca in implementarea proiectului
problema noastra principala nu e legata de activitati/elevi/
profesori/mobilitati etc., ci de reticenta pe care o are contabilul scolii. O
legatura cu cineva de la Ministerul de Finante/Curtea de Conturi (de fapt nu
stiu care e institutia potrivita), care sa ii coordoneze pe contabili, sa le ofere
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sprijin ar fi ideala pentru o mai usoara implementare a proiectului.
Site-ul webgate.ec.europa.eu este varza, este haos. Nu este clar structurat, este
foarte aglomerat, are deadend-uri si da multe erori. Trebuie sa imi pastrez
link-uri separat pentru a-l accesa, altfel nu mai am sanse sa gasesc acelasi
"drum". Stiu ca nu cade sub umbrela ANPCDEFP, dar trebuie sa ma plang
cuiva pentru ca prin el lucrez cu proiectele.
Sonorizarea in sala de conferinte.
Spațiul in care se desfașoară cursurilor să fie mai mare și bine aerisit.
Sper ca platforma pe care se depune proiectul Erasmus sa functioneze in
parametri normal anul viitor, deoarece anul trecut am auzit ca unele scoli au
avut probleme.
Sprijin mai mare pentru mobilități care să implice elevii din liceele teoretice.
Sunt foarte multe informatii si documente de completat.
Sunt necesare mai multe conferinte de promovare si de explicare a echivalarii
materiilor. Personal am avut norocul sa mi se echivaleze tot, dar atat alti
colegi de la aceeasi universitate ca mine care au fost plecati in alte locatii, cat
si alti studenti romani care si-au facut mobilitatea in aceeasi universitate ca
mine au avut foarte multe probleme cu echivalarea materiilor, de multe ori
din cauza coordonatorului Erasmus din universitatea gazda sau a orgoliilor
profesorilor romani. Programul per total ar trebui sa fie promovat mai bine,
intrucat observ cu tristete ca nu toate locurile sunt ocupate la universitatea
mea. In al treilea rand, sprijinul financiar este prea mic in cazul mobilitatilor
universitare. Daca in cadrul mobilitatilor scolare de doua saptamani am avut
cazarea, mancarea asigurata, iar in cazul uneia dintre ele am primit si foarte
multi bani de buzunar, intorcandu-ma cu jumatate dintre ei acasa, in cadrul
mobilitatii universitare a trebuit sa cer mereu sprijin de la parinti si sa ma
angajez ca sa imi permit cheltuielile, in conditiile in care studiul medicinii in
limba germana nu este chiar floare la ureche si necesita mult mai mult timp
decat in limba materna.
Sunt o persoană destul de pretențioasă (spre perfecționism), dar nu găsesc
nici un domeniu despre care să vă spun „Așa NU!”. Poate nu e neapărat
momentul acum, dar întreb totuși: de ce durează atât de mult primirea acelui
număr personal al celor care se înscriu în Corpul European de Solidaritate???
Am ratat depunerea unui proiect cu un grup de tineri pentru că nu am primit
în timp util acei identificatori ai membrilor echipei de proiect (nici acum nu au
venit confirmările înregistrărilor celor 5 tineri pe platforma Corpului
European de Solidaritate, înregistrări făcute la începutul lunii septembrie).
Toate cele bune!
Un ghid mai elaborat privind managementul de proiect.
Uneori instiintarile despre evenimente (ex. sesiuni de contractare, sesiuni de
raportare finala, etc) ne vin cu cateva saptamani inainte de eveniment. Ar fi
bine sa stim de ele mai devreme ca sa ne putem organiza corespunzator,
respectiv ca acele costuri cu deplasarile sa fie mai scazute.
Uneori... mai multa rabdare...
Vizibilitatea programelor !
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