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I. Informații generale
Acest raport are ca principal scop identificarea și analiza gradului de satisfacție
a candidaților și beneficiarilor de proiecte finanțate prin programele gestionate de
ANPCDEFP :
-

Erasmus+ ;

-

Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor din cadrul
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) ;

-

Corpul European de Solidaritate (CES).

Raportul are la bază rezultatele anchetei pe bază de chestionar derulată în
perioada 9-31 decembrie 2020. Chestionarul a fost elaborat de echipa de
management a ANPCDEFP și este atașat acestui raport în format pdf (Anexa III),
împreună cu baza de date în format Excel (Anexa IV).
În elaborarea chestionarului s-au luat în considerare următoarele aspecte:
-

Întrebările relevante din chestionarele folosite în anii anteriori au fost
preluate și în ancheta pentru anul 2020, în vederea evidențierii evoluției
gradului de satisfacție a factorilor interesați de programele gestionate de
ANPCDEFP;

-

Actualizarea chestionarului și oferirea posibilității respondenților de a-și
exprima punctele de vedere în mod distinct pentru fiecare acțiune și sector
în cadrul căreia au colaborat cu reprezentanții ANPCDEFP, precum și
despre măsurile luate pentru asigurarea implementării proiectelor în
condițiile crizei sanitare din 2020;

-

Evidențierea măsurilor luate pentru asigurarea calității proiectelor de
mobilitate și de parteneriat, a celor de voluntariat și solidaritate;

-

Creșterea gradului de confidențialitate prin: nepublicarea răspunsurilor
(chiar dacă au fost analizate și au fost luate în considerare în întocmirea
planul de îmbunătățire a prestației angajaților ANPCDEFP) în care se fac
referiri negative directe la persoane;

-

Respectarea

opiniei

respondenților

prin

păstrarea

și

redarea

comentariilor așa cum au fost redactate de aceștia (ANPCDEFP nu a
intervenit pe text), precum și nepublicarea comentariilor care au purtat
mențiunea ”A nu se publica”;
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Chestionarul are secțiuni distincte pentru trei categorii de respondenți:
•

Persoane care au candidat în anul 2020 și nu au primit finanțare;

•

Persoane care au candidat în anul 2020 și au primit finanțare;

•

Persoane care nu au candidat în anul 2020, dar au avut în derulare în anul
2020 proiecte finanțate în anii anteriori.

Pentru evaluarea gradului de satisfacție a candidaților/beneficiarilor au fost vizate
următoarele aspecte care au fost deja analizate și în anii anteriori:
✓

Calitatea publicațiilor/materialelor informative în format electronic,
excluzând întrebarea privind materialele tipărite;

✓

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

✓

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

✓

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

✓

Colaboratea

cu

personalul ANPCDEFP implicat în misiuni de

verificare/audit al proiectelor ;
✓

Măsura în care proiectele/acțiunile la care au participat respondenții au
răspuns nevoilor acestora de formare profesională și de dezvoltare
personală, dar și nevoilor instituțiilor în care activează respondenții ;

✓

Cunoașterea/utilizarea instrumentelor Europass;

✓

Cunoașterea/utilizarea publicațiilor Eurydice;

✓

Cunoașterea/utilizarea

instumentelor naționale

și europene

care

contribuie la validarea, recunoașterea și transferul rezultatelor învățării
obținute în mobilitate.
Pe lângă aspectele menționate, a fost păstrat și aspectul referitor la aprecierea
candidaților privind integritarea personalului Agenției cu care au intrat în contact,
introdus în anul anterior. De asemenea, criza sanitară și efectele ei au impus
interogarea modului în care pandemia de COVID 19 a influențat implementarea
proiectelor dar modul în care personalul ANPCDEFP a acționat pentru rezolvarea
unor chestiuni legate de această situație exceptională.
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II. Caracteristicile respondenților

Chestionarul a fost completat online de un total de 5172 persoane dintre care
3617 (70%) au răspuns la toare întrebările. Comparând numărului respondenților
din 2019 cu cel din anul 2020 rezultă că acesta a crescut în valoare absolută cu
2669 de persoane, adică de aproape 3 ori mai multi respondenți. Continuând
comparația cu anii anteriori, respectiv 2014 (1386 respondenți), 2015 (1456
respondenți), 2016 (1688 respondenți), 2017 (1657 respondenți) și 2018 (962
respondenți), se poate trage concluzia că această creștere importantă a
numărului de respondenți se datoreaza atât multiplicării numărului de programe
gestionate de ANPCDEFP, dar mai ales impactului produs de pandemia de
COVID 19 asupra utilizării de către un public mult mai larg a comunicării on-line.
Graficul de mai jos ilustrează foarte bine evoluția numărului de respondenți care
au completat tot chestionarul în anii 2014-2020 :

Evoluția numărului de respondenți în perioada
2014-2020
2020, 3617

2016, 1688
2014, 1386

2017, 1657

2018, 962

2015, 1456
2019, 948

Din sinteza răspunsurilor, se mai poate constata că :
•

658 respondenți au declarat că au candidat în anul 2020 și nu au primit finanțare.
Dintre aceștia, 584 au dat răspunsuri complete.
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•

2370 respondenți au declarat că au candidat în anul 2020 și au primit finanțare
și 2245 dintre ei au dat răspunsuri complete. Dintre aceștia,
❖ 1457 au declarat că au în derulare proiecte de mobilitate în domeniul
Educației școlare, iar 1388 au dat răspunsuri complete ;
❖ 203 au declarat că au în derulare proiecte de mobilitate în domeniul
Educației adulților, dar numai 184 au dat răspunsuri complete ;
❖ 1242 au declarat că au în derulare sau participa in proiecte de
mobilitate în domeniul Educației universitare, iar 1149 dat răspunsuri
complete ;
❖ 456 au declarat că au în derulare proiecte de mobilitate în domeniul
VET, iar 413 au dat răspunsuri complete ;
❖ 232 au declarat că au în derulare proiecte de mobilitate în domeniul
Tineret, din care 214 au dat răspunsuri complete.

•

2049 respondenți au declarat că nu au candidat în 2020, dar sunt beneficiari,
primind finanțare în anii anteriori.

•

Dintre cei 4419 de respondenți care în 2020 au proiecte în implementare, un
număr de 3036 au dat răspunsuri complete.

•

3322 respondenți au declarat că au în derulare proiecte de mobilitate Erasmus+.
Dintre aceștia au dat răspunsuri complete 3079 respondenți.

•

942 respondenți au declarat că au în derulare proiecte de parteneriat Erasmus+.
Dintre aceștia,
❖ 647 au declarat că au în derulare parteneriate în domeniul Educației
școlare, iar 620 au dat răspunsuri complete ;
❖ 77 au declarat că au în derulare parteneriate în domeniul Educației
adulților și 76 au dat răspunsuri complete ;
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❖ 115 au declarat că au în derulare parteneriate în domeniul Educației
universitare, din care 101 au dat răspunsuri complete ;
❖ 85 au declarat că au în derulare parteneriate în domeniul VET, iar
81 au dat răspunsuri complete ;
❖ 54 au declarat că au în derulare parteneriate în domeniul Tineret,
din care 52 au dat răspunsuri complete.
39 respondenți au declarat că au în derulare proiecte de Dialog in domeniul tineretului
, iar 37 au dat răspunsuri complete.
214 respondenți a declarat că are în derulare proiecte SEE, iar 204 au dat răspunsuri
complete.
104 respondenti au declarat că au în derulare proiecte finanțate de Corpul European
de Solidaritate, dintre care 61 proiecte de voluntariat și 55 proiecte de solidaritate.

În ceea ce privește principalele surse/modalități de informare a respondenților
privind oportunitățile de finanțare oferite de către ANPCDEFP se poate remarca
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o schimbare în 2020 în comparație cu 2019 : paginile web ale ANPCDEFP au
rămas pe primul loc în preferințele respondenților, dar s-au adăugat biroul
Erasmus+ al unei universități/departamentul pentru relații internaționale și
canalele social-media ale ANPCDEFP. Au rămas pe ultimele locuri în acest
clasament partenerii sociali (patronate, sindicate) și direcțiile județene de sport și
tineret.

Număr de
răspunsuri

Procent din
total
răspunsuri

2427

47.27%

1622

31.59%

1599

31.15%

contact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP

1552

30.23%

seminare/ webbinars/ cursuri de formare organizate de ANPCDEFP

1537

29.94%

alţi participanţi/ parteneri din proiecte

1537

29.94%

publicaţii şi alte materiale elaborate de Agenţie

1177

22.93%

inspectoratul şcolar

1024

19.95%

conducerea instituţiei din care faceţi parte

1004

19.56%

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

913

17.78%

mass-media

395

7.69%

reţeaua de formatori ai Agentiei

382

7.44%

Serviciul European Eurodesk (Eurodesk Info)

208

4.05%

altele; care?

145

2.82%

parteneri sociali (patronate, sindicate)

69

1.34%

direcţia judeţeană de sport şi tineret

33

0.64%

Surse de informare privind oportunitățile de finanțare
paginile web ale Agentiei (anpcdefp.ro, europass-ro.ro,
eurodesk.ro,www.erasmusplus.ro)
biroul Erasmus+ al unei universităţi/ departamentul pentru Relații
Internaționale
canale social-media (pagina Facebook ErasmusPlusRo, pagina
Facebook eurodesk.romania, canalul Youtube ErasmusPlus
Romania)

Număr total de respondenți

5134

Respondenții care au optat pentru alte surse de informare au specificat sau au
comentat cu privire la această întrebare următoarele :
•
•
•
•
•
•
•
•

Am aflat anumite informații de la o colegă și de pe internet.
Am cautat pe net
Am discutat cu alti colegi care au coordonat/participat la astfel de proiecte
Am participat la curs de formare in scriere de proiecte Erasmus+
Aplicanți ai programelor din anii precedenți
Asociație studenteasca
Beneficiari de 12 ani ai programelor Leonardo da Vinci si Erasmus+
Casa Corpului Didactic
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cercuri metodice organizate de ISJ
Colegi (cu experiență în proiecte Erasmus/ de facultate/ care au trăit experiențe
Erasmus)
Curs de informare despre proiectele Erasmus+/ prezentare oferta educațională
de către o organizație din Turcia.
Coordonatorul de programe din școală
De la parteneri din industrie
E-mail.
Erasmus Student Network Romania
Este pentru prima data când aud de această agenție .
E-twinning
Evenimente profesionale (conferinte)
Facultate
Familie, prieteni
Grup Facebook
https://ec.europa.eu
In scoala/liceu
Manuale, colegi-profesori
Mesaje întâmplâtoare
Pana in acest moment nu cred ca am auzit de aceasta agentie, programul meu
Erasmus fiind mediat 100% de departamentul de relatii externe al facultatii mele,
fara a se face vreo referire la aceasta agentie/ Nici acum nu știu ce este
ANPCDEFP
Parteneri din proiecte anterioare din alte țări
Prezentari in cadrul universitatii
Prieteni
Prin intermediul motoarelor de căutare
Profesori care au experienta in scrierea si desfasurarea proiectelor Erasmus+
Social media, bloguri
Sora
Studenti
Sunt surse multiple si de ajutor!
Sunt utile info de pe site -ul universității
Teach for Romania

Cel mai cunoscut domeniu dintre cele adresate de ANPCDEFP este cel al
Educației Școlare, atât în cazul Acțiunii cheie 1 cât și în cel al Acțiunii cheie 2,
alături de cel al Învățământului Superior pentru proiectele de mobilitate.
Activitățile specifice administrate de ANPCDEFP in sprijinul programelor, cum
sunt Eurodesk, Eurydice și TCA (Transnational cooperation activities), rămân în
continuare mai puțin cunoscute, la fel ca și în anii anteriori.
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Programe și activități cunoscute
Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Educatiei Scolare
Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Invatamant Superior
Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Educatiei Scolare
Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul VET
Europass
Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Tineret
Erasmus+, Actiunea KA1-Proiecte de mobilitate in domeniul Educatiei Adultilor
Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul VET
Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Invatamant Superior
Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Tineret
Erasmus+, Actiunea KA2-Parteneriate strategice in domeniul Educatiei Adultilor
Proiecte finanțate din granturile SEE
Erasmus+, Actiunea KA3-Sprijin pentru politici de tineret
Proiecte finanțate din fondurile Corpului European de Solidaritate
ECVET - Sistemul European de Credit în Educație și Formare Profesionala
Eurodesk
Eurydice
TCA - Activitati de Cooperare Transnationala
Altele (vă rugăm să menționați)
Număr total respondenți

Număr de
răspunsuri
3116
2509
2312
2035
1861
1748
1629
1599
1561
1331
1282
1218
837
758
747
706
612
248
74
5114

Procent din
total
răspunsuri
60.93%
49.06%
45.21%
39.79%
36.39%
34.18%
31.85%
31.27%
30.52%
26.03%
25.07%
23.82%
16.37%
14.82%
14.61%
13.81%
11.97%
4.85%
1.45%

Ca răspuns la solicitarea privind alte acţiuni/programe şi/sau sectoare cunoscute,
respondenții au menționat următoarele :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acreditarea Erasmus +
Eramsus pentru tineri antreprenori
Erasmus Mundo Joint Master Degree
Erasmus+ Bursa de studiu
Student academic mobility for traineeship
Granturi ale Spațiului Economic European si norvegiene
KA2 Knowledge Alliances
Nu am auzit in mod specific de nici o optiune de mai sus
Nu tin minte sa fi vazut astfel de materiale
Până acum nu am auzit de nici unul dintre acestea și îmi pare foarte rău
pentru că sunt interesată de câteva dintre ele.
Prima dată aud de această agenție
SALTO-YOUTH

Dintre cei 612 respondenți care au declarat că au cunoștință despre publicațiile
Eurydice, doar 179 declară că le-au și utilizat și doar 35 dintre ei au numit titluri
de publicații sau domenii la care se referă publicațiile. Procentul din numărul total
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de respondenți care au utilizat publicații Eurydice în anul 2020 este de 4,95%, în
scădere față de anul 2019 (7,76%).
Aţi utilizat vreuna dintre publicaţiile
Euryidice? (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/all_publications_en.php)
Număr de
Procent din numărul
Variante de răspuns
răspunsuri
total de răspunsuri
Da
179
4,95%
Nu
3438
95.05%
Total
3617

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

•

Am accesat site-ul pentru diverse informații
Am folosit mai multe publicații, în domeniul formării cadrelor didactice, politicilor
bazate pe evidențe, personalului universitar, educației adulților
Am studiat sistemele de învățământ din țările partenere ale proiectului KA2
Asigurarea calității în educație; Politici și abordări ale evaluării școlare în Europa;
Educația antreprenorială în școlile Europa
Comparative reports
Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition
Date cheie privind educația lingvistică în școlile din Europa - Ediția 2017
Descrierea sitemelor de educatie
Digital Education at School in Europe
Digital Education at School in Europe; Equity in school education in Europe
Digital Education at School in Europe; Sisteme naționale de educație –
prezentări;
Indicatori structurali pentru monitorizarea sistemelor de educație și formare în
Europa - 2020: Prezentare generală a reformelor majore din 2015
Educatia antreprenoriala in scolile din Europa
11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educatie timpurie (2019)
Educatie universitara
Educația antreprenorială în școlile din Europa - Raport Euryidice
Educația digitală în școlile din Europa
Eurydice Brief: Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe
Euryidice Brief (Data key; Digital education)
Higher Education in europe 2009
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/all_publications_en.php
In mod curent consultăm Eurydice pentru propunerile noastre de proiect
Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014
Materiale informative, statistici
Mobility and Internationalisation
Modernizarea intavatamantului superior (2)
National Educations Systems
National Reforms in Higher Education
Nu îmi amintesc. Am utilizat studiile legate de educatie și formare
Organizarea sistemului de educatie si structura sa
Prezentarea sistemelor de învățământ din UE
Rapoarte comparative privind sistemele de educație
Rapoarte cu indicatorii pentru monitorizarea si evaluarea educatiei si formarii in
Europa 2020
Rapoarte tematice comparative
Nu am experiență în toate aceste instrumente. Mi-ar fi bune ceva webinarii
despre instrumentele puse la dispoziție de Comisie: EURIDICE, Europass etc.
Întotdeauna am avut imaginea că ele sunt destinate celor care implementează
proiecte pentru tineri, școli, iar eu scriu pentru VET și Universitar.

Ca și în 2019, cel mai folosit instrument Europass de către respondenți este CVul Europass.
Aţi folosit vreunul din instrumentele Europass? (http://www.europass-ro.ro/)
Număr de
răspunsuri
3093
539
1285
409
3617

Instrumente Europass
CV-ul Europass
Documentul de mobilitate Europass
Pașaportul lingvistic
Niciunul
Număr respondenți
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Procent din numărul total de
răspunsuri
85.51%
35.53%
14.90%
11.31%

În cazul CV-ului Europass, în anul 2020, procentul respondenților care folosesc
acest instrument a înregistrat o ușoară creștere față de 2019, de la 84,93% la
85,51%. În cazul Documentului de Mobilitate Europass, s-a înregistrat o scădere
a procentului celor care îl folosesc, de la 49,11% (în 2020) la 35,53% (2019). Tot
o scădere s-a înregistrat și în cazul Pașaportului de competențe lingvistice
Europass, procentul numărului de respondenți care folosesc acest instrument
ajungând în 2020 la 14,90%, față de 21,3% în 2019. Procentul celor care au
declarat că nu au folosit instrumente Europass a rămas relativ constant (+/- 11%).
Numai 19.21% dintre respondenți declară că le este cunoscut Sistemul European
de credit pentru Educație și Formare Profesională (ECVET), procent în scădere
față de 2019 (26,02%).
Numărul total de răspunsuri la întrebarea : Vă este cunoscută Recomandarea
Parlamentului European şi a Consiliului privind ECVET ? și distribuția lor se poate
vedea în tabelul și figura de mai jos.
Variante de răspuns
DA
NU
Total răspunsuri
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Număr de
răspunsuri

Procent din numărul
total de răspunsuri

695
2922
3617

19.21%
80.79%

Cele peste 310 răspunsuri primite la solicitarea: ” Vă rugăm să precizați care
considerați dumneavoastră că ar fi beneficiile utilizării ECVET” pun în evidență
faptul că, pe de o parte, unii dintre respondenți au cunoștințe referitoare la rolul
ECVET și la componentele lui tehnice, pe care le-au și utilizat. Pe de altă parte,
un număr relativ mare de respondenți afirmă sau adresează întrebări din care se
poate deduce că nu au utilizat niciodată ECVET, nu știu care sunt componentele
lui tehnice, deși sunt interesați de acest instrument și doresc să acceadă la
informații clare și pertinente despre el. În acest sens, este recomandat Echipei
Naționale de Experți ECVET (echipă coordonată de către ANPCDEFP)

sa

utilizeze răspunsurile primite pentru a identifica aspectele care trebuie abordate
cu prioritate 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. Este de asemenea
important de reținut că potențialii utilizatorii ECVET pot fi împărțiți pe mai multe
paliere, în funcție de tipul de informație pe care o reclama și de modul și măsura
în care utilizează sau vor utiliza ECVET.
Răspunsurile lor sunt grupate intr-un document care va fi utilizat de catre expertii
nationali VET.
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Cele mai cunoscute componente tehnice ECVET sunt, ca și în 2019,
Acordul/Contractul de învățare și Memorandum-ul de Înțelegere. Creșterea de 3
ori a numărului de respondenți la acest chestionar de satisfacție a condus la
creșterea

numărului

de

respondenți

care

declară

că

nu

cunosc

instrumentele/componentele tehnice ale ECVET, de la 630 în 2019, la 2580 în
2020, adica 71% din totalul respondenților.

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
2580
838
524
423
27
3617

Procent din
numărul total
de
răspunsuri
71.33%
23.17%
14.49%
11.69%
0.75%

496 dintre respondenţi au răspuns la solicitarea: "Vă rugăm să precizați ce ați
dori să aflați despre ECVET.", iar aspectele care sunt considerate de interes de
către aceștia vor sta la baza activitatii echipei nationale de experti VET in 2021.
În ceea ce privește modalitățile pe care respondenții le preferă atunci când doresc
să primească informații despre ECVET, cel mai cerut este internetul (59,83%),
urmat de sesiunile de informare/promovare/formare cu 28,48%.
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Frecvența răspunsurilor privind modalitățile în care
respondenții doresc să fie informați cu privire la ECVET
In alte moduri (vă rugăm să menționați)

89

Prin intermediul unor pliante

107

Prin intermediul unor brosuri

186

La sesiuni de informare/promovare/formare

931

Prin intermediul Internet-ului

1956
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1000

1500

2000

2500

Număr de răspunsuri

20 dintre respondenți au făcut și precizări legate de alte canale de comunicare
pe care le-ar dori utilizate pentru a primi informații despre ECVET. Acestea sunt :
•

Brosuri sub forma de carticele A5, materiale promotionale

•

Brosuri, pliante, internet si sesiuni, nu pot sa le semnez pe toate:)

•

Buletine info e-mail

•

Conferinte

•

Deloc

•

Email

•

e-mail newsletter

•

Emailuri de informare

•

Formare sau informații complete pe cale digitală

•

Internet + sesiuni de informare (însă acestea să fie concrete, cu
aplicabilitate, nu doar niște evenimente plictisitoare care trebuie bifate)

•

Linck-uri utile trimise pe e-mail pentru a putea fi găsită informatia.

•

Materiale digitale sintetice distribuite in unitățile de învățământ

•

newsletter

•

niciunul

•

descriere a acestor instrumente și modurile de utilziare a acestor
instrumente printr-un webinar
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•

Prezentare pe site-ul agenției

•

Prin participare la proiecte Erasmus+

•

Să existe o secțiune dedicată pe site-ul oficial, ușor identificabilă, care să
conțină toate informațiile.

•

Sesiuni de formare online

•

Webinarii

•

Webinarii online programate in weekend. Tutoriale disponibile pe pagina
ANPCDEFP.
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III. Rezultatele anchetei
III.1 Rezultate generale
III.1.1 Aprecierea generală a respondenților privind participarea la programele
gestionate de ANPCDEFP, respectiv Erasmus+, Corpul European de
Solodaritate și Mecanismul Financiar al SEE a fost calculată ca medie ponderată
a răspusurilor și/sau aprecierilor făcute de respondenții care au dat răspunsuri
complete, la următoarele cerințe/întrebări:
•

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;
În anul 2020, media aprecierilor făcute de respondenți privind satisfacția

participării la proiecte în cadrul programelor gestionate de ANPCDEFP este de :
4,47 din maxim 5 puncte (89,40% din punctajul maxim)

Această medie este în scădere fată de anul 2019, când a fost de 4,61 (92,25%
din punctajul maixim posibil), ceea ce înseamnă 0,14 puncte mai puțin. Este
foarte probabil ca această scădere să se datoreze în mare parte efectelor crizei
sanitare care, în ciuda efortului colectiv al personalului ANPCDEFP, a
beneficiarilor și participanților la proiecte, a afectat în mod negativ percepția
tuturor.
III.1.2 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 consilierea în vederea depunerii de candidaturi (aprobate
și respinse) din partea personalului ANPCDEFP;

•

Apreciere privind informarea, formarea și consultanță pentru depunerea
candidaturii în anul 2020 din partea rețelei de formatori a ANPCDEFP;
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•

Apreciere privind informarea și consultanța acordată de personalul
ANPCDEFP în toate etapele de implementare ale proiectului/proiectelor ;

•

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

•

Aprecieri privind publicațiile și materialele informative (în format electronic)
ale ANPCDEFP;

•

Aprecieri privind colaborarea cu personalul Agenției în depașirea
problemelor apărute în implementarea proiectelor din cauza crizei sanitare
COVID-19 în 2020;

•

Aprecieri privind integritatea personalului ANPCDEFP.

În anul 2020, media aprecierilor făcute de respondenți privind colaborarea cu
experții ANPCDEFP este de :
4,58 din maxim 5 puncte (91,60% din punctajul maxim)
Si în această privință se constată o scădere cu 0,06 puncte față de 2019 a
aprecierii respondenților față de colaborarea cu experții ANPCDEFP. Criza
sanitară poate fi și în acest caz o explicație validă.

Evoluția mediei aprecierilor respondenților față de
colaborarea cu experții ANPCDEFP în perioada
2014-2020
2018, 4.69

2017, 4.6
2019, 4.64

2020, 4,58

2015, 4.53
2016, 4.55

2014, 4.51
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III.1.3 Un număr 2829 de respondenți cu răspunsuri complete au beneficiat de
informare și consultanță în 2020. Un procent de 79,35% dintre aceştia au
candidaturi aprobate. Între respondenții care au candidaturi aprobate și cei care
nu au candidaturi aprobate în anul 2020 există o diferență de apreciere de 0,33
puncte (4,43 este scorul mediu acordat de respondenţii care nu au avut
candidaturi aprobate şi 4,76 este cel acordat de respondenţii cu candidaturi
aprobate) privind calitatea colaborării cu reprezentanții Agenției care au asigurat
informare și consultanță pentru depunerea candidaturii. Această diferențiere de
apreciere ca și scorurile medii s-au schimbat nesemnificativ față de 2019, ceea
ce arată că reprezentanții Agenției au reacționat cu promptitudine la nevoile de
informare și consultanță ale potențialilor beneficiari chiar și în condițiile
extraordinare impuse de pandemia de COVID-19.
În cazul ambelor grupuri de respondenți se constată că cea mai bună apreciere
a fost acordată pentru Amabilitate (4,60, respectiv 4,83) și cea mai puțin bună
pentru Claritatea explicațiilor (4,66, respectiv 4,43). Faţă de aprecierile din anul
2019, s-a înregistrat o ușoară scădere a nivelului mediu de apreciere pentru
informare şi consiliere oferită de reprezentanții ANPCDEFP al tuturor
respondenţilor în vederea depunerii candidaturilor (de la 4,71 în anul 2019 la 4,60
în 2020). Această scădere de 0,11 puncte a fost cauzată în mare parte de
condițiile extraordinare ale anului 2020 și trebuie coroborată cu nivelul mediu de
4,68 al aprecierii modului de colaborare cu personalul ANPCDEFP în depășirea
problemelor apărute din cauza pandemiei de COVID-19.
Scoruri medii pentru informare şi consultanţă în vederea
depunerii de candidaturi
Respondenţi cu
Respondenţi cu
Total
candidaturi respinse
candidaturi aprobate
respondenţi
4.36
4.60
4.55
4.38
4.60
4.55
4.43
4.66
4.61

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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4.44

4.67

4.62

4.52
4.43

4.69
4.64

4.65
4.60

88,6%

92,8%

92%

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 2020.

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

341
362
330
331

143
143
141
148

38
22
44
35

8
6
14
14

54
51
55
56

344
1708

138
713

38
177

8
50

56
272
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei Naționale care a asigurat informare şi
consultanţă pentru depunerea candidaturilor respinse în
anul 2020
400

362

341

344

331

330

300
200
100

143

143
38 8

54

148

141
22 6 51

44 14

55

138
35 14

56

38 8 56

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

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

1636
1645
1545
1611
1567
8004

377
377
435
394
392
1975

63
61
97
76
96
393

19
9
16
10
29
83

150
153
152
154
161
770

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
Naționale care a asigurat informare şi consultanţă pentru
depunerea candidaturilor aprobate în anul 2020
1645
1800 1636
1611
1567
1545
1600
1400
1200
1000
800
435
600
394
392
377
377
400
161
154
153
152
150
97
96
76
63
61
200
0
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare Explicatii corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
Foarte bună

Bună

Slabă

Foarte slabă

Nu ştiu/Nu pot aprecia

34 de respondenții cu candidaturi respinse au făcut comentarii referitoare la
colaborarea cu personalul Agenției în vederea depunerii unei candidaturi:
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•

S-a raspuns prompt la mailurile in care asteptam un raspuns, dar nu sunt
multumita de perioada de trimitere a feedbackului la evaluarea unui
proiect. Fie nu s-a trimis deloc, fie s-a trimis abia dupa un mail prin care
solicitam acest lucru, dupa mai mult timp."

•

A fost pentru prima dată când am aplicat! Nu anm cerut consultanta, dar
cred ca un ajutor ar fi contat foarte mult. Într-adevăr școală a fost implicată
în multe proiectecl europene, dar pentru mine a fost prima oară când am
scris un astfel de proiect. Sunt intrebari pe care poate nu le-am inteles
prea bine, iar la altele nu ai sti sa raspunzi daca nu ai fost implicat direct
intr-un proiect. De ex: la monitorizare.

•

Am candidat la runda din octombrie 2020, dar inca nu s-au tranamis
rezultatele. Deci nu stim daca proiectul a fost aprobat sau respins.

•

Am cerut ajutor numai de la profesorii care au organizat si condus atelierul
de scriete a proiectelor de mobilitate VET. Nu am fost consiliata de nimeni
de la ERASMUS sau Agentia Nationala.

•

Am depus prima dată candidatura, am întâmpinat probleme fiindcă în
urma pandemiei, telefonic am ținut legătura cu colega mea Kovats Eva.
Eu vorbesc în lb.franceză , dar trebuia să cerem ajutor pentru traducere în
limba engleză. M-a anunțat doamna director, că am fost respinşi, noi cei
care am inițiat proiectul nici în ziua de astăzi nu am aflat pt.ce. Formatorii
au fost foarte amabili, am avut 3 zile curs cu titlul ,,Ateliere.. Erasmus+"
Când ne-am întors la şcoală trebuia să diseminăm ce am învățat la curs,
am rămas singure cu colega pt. a depune candidatura.Noi ca şi începători
amândouă, ne- am străduit să facem față, n-am reuşit, nu concurăm cu
cei care au experienţă, am înțeles acest lucru, dar fără a ştii unde am
greşit, c-are ar fi fost prioritățile, nici nu vom reuşi. Am cerut ajutorul
colegilor de la alte şcoli, ştiind că ei au mai primit finanțare, nu ne-au
ajutat.....(fără comentarii) O doamnă directoare ne-a arătat structura
platformei, pe urmă am rămas singură, nu ne puteam întâlni deloc. Eu am
finalizat şi trimis , am lucrat mult, n-am avut şanse mari,dar fiecare
aşteaptă un răspuns. Ar trebui să trimiteți în scris un raport la fiecare
unitate de învățământ, cu punctele slabe, să ne putem îmbunătăți
proiectul. Ni s-a spus după curs că vom primi adeverință doar dacă
depunem candidatură, când am cerut acest lucru de la agenție, nu mi s-a
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răspuns chiar amabil. Să mergi la curs 3 zile de dimineață până seara
înainte de sărbători, să-ți neglijezi familia, să te pregăteşti pt.diseminare,
să lucrezi 1-2 luni pe o candidatură până alții se odihnesc frumos, şi să ai
doar o amintire, nu-i corect, chiar dacă am vrut din suflet să avem reuşită
şi nu ne-am dus la cursul de perfecționare doar pt.adeverință.
•

Am participat la un webinar și informațiile primite au fost foarte utile.

•

Apreciez deschiderea ANPCDEFP pentru soluționarea diferitelor aspecte
întâlnite în implementarea unui proiect: explicații telefonice clare și
rapiditate în oferirea de informații.

•

Ar fi bine daca comentariile de feedback in cazul respingerii unei
candidaturii ar fi punctuale, specifice pentru punctele la care formularul de
aplicare este deficitar, adica concret ce este gresit si eventual cum ar
putea fi imbunatatita aplicatia. Consider ca in general aceste comentarii
sunt prea generale.

•

Avem o relatie excelenta, foarte profesionista echipa de la agentie.

•

Cand sunt situatii de tipul pandemiei, agentia sa vina in intampinare cu
solutii posibile la probleme deja semnalate de alti colegi.

•

Colaborarea pentru stagiile de formare in cadrul Programului SEE s-a
facut prin intermediul Departamentului Relatii Internationale a Universitatii,
si a fost foarte buna.

•

Comunicare mai clară și mai eficientă, inclusiv directă (pe mail).

•

Doamnele cu care am vorbit sunt ok.

•

Foarte prompti.

•

Grupul tinta propus, desi am primit informatia de la personalul Agentiei ca
este eligibil, evaluarea a relevat faptul ca nu este deloc eligibil. In fapt, mi
s-a spus ca personalul de specialitate: asistenti sociali si psihologi ce
lucreaza cu tineri cu dizabilitati intelectuale intra in categoria "lucratori de
tineret" insa evaluatorii au considerat ca nu este asa.

•

In redactarea aplicației, am folosit ghidul publicat pe pagina Agenției, dar
nu am cerut sfatul sau parerea nici unei persoane din Agentie.

•

La proiectele în derulare și prelungite cu 6 luni nu s-a putut transmite o
variantă finală modului și limitărilor în care se pot face transferuri de
bugete între diversele categorii de buget. Am primit de la AN 3 variante,
ultima fiind încă sub semnul incertitudinii. Înțeleg că toată incertitudinea
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provine de la Comisie, dar la întrebarea dacă explicațiile au fost corecte,
răspunsul este sub semnul întrebării.
•

Mi-aș fi dorit niște răspunsuri care sa îmi indice așteptările evaluatorilor de
la o aplicație, sa mi se semnaleze niște greșeli comune. Faptul ca am
primit comentarii evaluatorilor nu ma mai poate ajuta decât la o eventuala
noua aplicație.

•

N-am primit niciun ajutor înafară de formare.Am cerut măcar o adeverință
că am participat 3 zile la consfătuire,dar N-AM PRIMIT NICI
ADEVERINȚĂ...și nu știm ce n-am făcut bine,de ce am primit așa de
puține puncte.

•

Noi am depus un dosar si in 2019, cand am obținut 64 de puncte, desi au
fost câmpuri goale (nu am completat cel putin 6 campuri neavand timp).
In 2020 am completat toate câmpurile, am respectat TOATE indicatiile
primite in urma candidaturii precedente si... surpriza! Am avut cu 1 punct
in plus. Munca a fost de 3 saptamani in 3 persoane+ COVID la purtatoriEfortul a fost unul enorm si dezamagirea pe masura.

•

Anul trecut am primit feed-back/ punctajul pe categorii, pe cand acum nu
am mai beneficiat de informații detaliate.

•

Nu a fost cazul anul acesta pentru organizatia pe care o reprezint, dar am
lucrat cu alte organizatii si am observat ca angajatii ANPCDEFP sunt
foarte amabili si promti in oferirea unor informatii.

•

Nu am apelat la consultanță din partea personalului Agenției Naționale.

•

Nu am avut decât două contacte cu reprezentanți ai Agenției, în care
sincer nu m-am lămurit unde s-ar fi integrat proiectul elaborat de mine .
Știu că sunt foarte multe proiecte de evaluat, însă, sincer cei care sunt
”începători” au cele mai mari nevoi de îndrumare.

•

Nu am beneficiat de informare si consultanță din partea Agentiei pentru
depunerea candidaturii

•

Nu am primit consultanță.

•

Nu am primit nici un fel de precizari, explicatii

•

Nu am solicitat foarte multe consultaii deoarece informatiile sunt accesibile
in diferite documente insa am avut doar experiente bune in ceea ce
priveste amabilitatea si promptitudinea personalului AN.

•

Nu tot timpul am primit informatii cu acuratete.
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•

Orice nelămurire a fost lamurită.

•

Personalul a fost foarte amabil si dornic sa ajute! le multumesc!

•

Personalul de la AN mi-a confirmat, într-o sesiune de pregătire, că
obiectivele proiectului nostru sunt bine scrise.

•

Evaluatorii mi-au dat un punctaj mic, spunând că nu sunt obiective bune.

•

Sunt mulțumită de relația mea cu angajații agenției.

Pentru a putea aprecia eficienţa şi eficacitatea activităţii reţelei de formatori a
Agenţiei Naţionale, în chestionarul privind satisfacţia beneficiarilor de servicii
oferite de către Agenţia Naţională este inserată 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 2020?"
Dintre cei 2829 de respondenţi care în 2020 au răspuns la această întrebare, 584
au avut candidaturi respinse în 2020, 2245 au avut candidaturi aprobate în
2020. Aprecierile lor în legătură cu cele 5 aspecte vizate ale colaborării cu
reţeaua de formatori a ANPCDEFP sunt următoarele:
Scoruri medii pentru informare, formare şi consultanţă oferită de
reţeaua de formatori ai ANPCDEFP în vederea depunerii de candidaturi
RespondenţI cu
Respondenţi cu
candidaturi respinse
candidaturi aprobate
Total respondenţi
Deschidere

4.37

4.58

4.57

Amabilitate

4.40

4.59

4.62

4.43

4.62

4.54

4.44

4.62

4.58

4.50
4.43

4.64
4.61

4.56
4.58

88,60%

92,20%

91,6%

Explicaţii clare,
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns
(la email, scrisori, telefon)
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Nivelul mediu de apreciere al respondenților care au
beneficiat de informare, formare şi consultanţă oferită de
reţeaua de formatori ai ANPCDEFP în vederea depunerii de
candidaturi în 2020
4.59

4.58 4.57

4.62

Deschidere

4.62
4.54

4.4

4.37

4.62

Amabilitate

RespondenţI cu candidaturi respinse

4.43

Explicaţii clare,

4.64
4.58

4.56
4.5

4.44

Explicaţii corecte

Respondenţi cu candidaturi aprobate

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

În 2020, nivelul mediu de apreciere este mai scăzut decât cel pentru acelaşi tip
de servicii oferite de către personalul Agenţiei Naţionale și rețeaua de formatori
în 2019 (4,44 pentru formatori şi 4,49 pentru pesonalul Agenţiei acordat de
respondenţii cu candidaturi respinse şi 4,75 pentru formatori şi 4,79 pentru
personalul Agenţiei acordat de respondenţii cu candidaturi aprobate). Diferențele
merg de la 0,01 puncte (cazul nivelului mediu de percepție al colaborării cu
rețeaua de formatori de către respondenții cu candidaturi aprobate în 2020), la
0,15 puncte (cazul nivelului mediu de percepție al colaborării cu personalul
Agenției Naționale de către respondenții cu candidaturi respinse în 2020).
Aprecierea respondenților care au depus candidaturi în 2020 pentru cele 5
aspecte vizate de chestionar, în cazul serviciilor oferite de către reţeua de
formatori a Agenţiei Naţionale,este prezentată mai jos. Ca și în 2019, 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
respondenților care au depus candidaturi în 2020, privind calitatea serviciilor de
informare, formare şi consiliere oferite de către formatorii din reţeaua de
formatori a ANPCDEFP în vederea depunerii de candidaturi.
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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

283
308
281
294
295
1461

144
130
138
135
128
675

33
23
43
31
36
166

4
3
3
4
4
18

120
120
119
120
121
600

Nivel mediu al aprecierilor respondenților care au candidat în anul
2020 și nu au primit finanțare privind calitatea colaborării cu
reșeaua de formatori a Agenției în vederea depunerii candidaturii
/candidaturilor
Scor mediu total 4,48
4.60
4.50
4.40
4.30

4.37

4.40

Explicatii clare

Deschidere

4.44

4.43

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

4.50

Amabilitate

Scor mediu

Aprecierile respondenţilor cu candidaturi aprobate

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

bună

slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

1439
1476
1404
1443
1422
7184

425
398
438
422
420
2103

69
57
85
67
81
359

12
14
16
12
16
70

300
300
302
301
306
1509

Nivel mediu al aprecierilor respondenților care au candidat în anul
2020 și au primit finanțare privind calitatea colaborării cu rețeaua
de formatori ai Agenției în vederea depunerii candidaturii Scor
mediu total 4,61
4.66

4.64

4.64
4.62

4.62

Deschidere

Explicatii corecte

4.62
4.59

4.60

4.58

4.58
4.56
4.54

Explicatii clare

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Amabilitate

Scor mediu

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

As dori sa fiu contactata de dumnealor pentru diverse cursuri de formare

•

Comunicarea a fost constructiva.

•

Consultanță propriu zis nu am primit. Am dat câteva telefoane la
momentul scrierii cererii de finanțare, telefoanele la care cei de la
București mi-au răspuns prompt, într-un mod amabil.

•

Dupa parerea mea, se cere o mai buna comunicare si o deschidere mai
mare spre aceasta comunicare intre părti.

•

La una dintre acțiunile la care am participat, acțiune legată de modul de
diseminare

a

rezultatelor,

au

fost

amestecate

toate

direcțiile

programului. Cei cu proiecte pentru școlari au fost amestecați cu cei cu
proiecte de VET, cei cu mobilități cu cei de parteneriate strategice... Și
tuturor ni s-a aplicat un regim care era conceput pentru cei care lucrează
cu copiii. Am bătut din palme, am țopăit pe loc, ... lucruri nu tocmai
potrivite pentru toți. Greșeala formatorilor a fost faptul că nu au adaptat
programul de instruire pentru toți cei prezenți.
•

Nu a auzit nimeni de evenimente de formare in domeniul Invatamantului
Superior!
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•

Nu am apelat la serviciile rețelei de formatori deoarece nu era prima
candidatură depusă pe acest domeniu și am studiat informațiile de pe
site-ul Erasmus+.

•

Nu am colaborat cu formatori ai Agenției Naționale.

•

"Nu am plangeri.

•

Deschidere catre toate grupele tinta la formari.

•

Nu am putut participa la o formare pentru ca s-a impus un criteriu
restrictiv, cred eu.

•

Programul se adresa tuturor scolilor cu experienta minima de 2 ani si
agentia a permis participarea doar a coordonatorilor.

•

Nu stiu despre existenta retelei si cu ce se ocupa acesti formatori, ce tip
de servicii ofera si pentru cine.

•

Oameni foarte bine pregatiti si prompti.

•

Propun sa se mentioneze clar ce se intelege prin "lucratori de tineret" si
propun ca sa fie utilizat un alt termen care sa includa si alte categorii de
personal ce lucreaza cu tinerii pt ca nu toti angajatii pot fi incadrati ca
lucratori de tineret conform COR, ei trebuie sa fie si lucratori sociali,
asistenti sociali, psihologi, pedagogi, consilieri vocationali etc.

•

Timp puțin

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 2020?”
Au răspuns la această întrebare 426 persoane, iar răspunsurile lor se pot incadra
in urmatoarele categorii:
- buget insuficient pentru a finanta toate candidaturile peste 60 puncte;
- candidaturi cu o calitate mai buna;
-lipsa de experienta în scrierea de proiecte;
-puncte slabe in candidatură (obiective neclare, lipsa de coerență între obiective,
activități și rezultate, plan de diseminare insuficient dezvoltat, lipsa unor interese
comune ale partenerilor,
-punctaj insuficient;
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-insuficienta cunoaștere a Ghidului Erasmus+ și a cerințelor din formularul de
candidatură;
-lipsa interacțiunii directe cu formatorii și personalul ANPCDEFP datorită crizei
sanitare;
-nemulțumiri legate de criteriile și modul de evaluare, de gradul de cunoaștere al
unor domenii de către evaluatori, relevanța feedback-ului.
Raspunsurile s-au colectat intr-un document care va sta la baza activităților de
formare cu evaluatorii in anul 2021.
La întrebarea pusă respondenților referitor la modul în care au perceput
integritatea personalului ANPCDEFP cu care au comunicat/colaborat, s-au
obținut 5155 de 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:

Aspect vizat
Nu am observat fapte sau acțiuni
ale angajaților ANPCDEFP care
să ridice probleme de integritate

În
foarte
mare
măsură

În mare
măsură

Nici în
mare nici
în mică
măsură

În mică
măsură

Deloc

309

163

209

96

3272

Scorul mediu calculat este de 4,31 (86,2% din maximun 5), cu 0,04 puncte mai
mic decât în 2019 (4,35). Estte important de menționat că 53,43% dintre
respondenți au declarat că nu au observat ”Deloc” fapte sau acțiuni ale angajaților
ANPCDEFP care să ridice probleme de integritate, în timp ce 31,37% dinre ei
declară că nu au intract în contact cu angajații agenției.
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.
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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
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
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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 l-au 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.
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
33

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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.
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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 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
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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.
Sunt deschisi, onesti, cautand mereu sa clarifice situatiile ivite pentru buna derulare
a proiectelor.
Toate întrebările și explicațiile cerute angajaților ANPCDEFP au primit răspuns întrun 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 3617 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
58.93% 3018
54.02% 2732
55.00% 2787
54.78% 2778

Bune
32.49% 1664
36.29% 1835
35.66% 1807
34.96% 1773
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Slabe
1.17% 60
1.68% 85
1.99% 101
2.37% 120

Foarte slabe
0.31%
16
0.36%
18
0.41%
21
0.55%
28

Nu ştiu/Nu
pot aprecia
7.09% 363
7.65% 387
6.93% 351
7.34% 372

Frecvența aprecierilor privind calitatea publicaţiilor şi materialelor
informative în format electronic realizate de Agenţie
3018
2787

2732

1835

1807

1664

16

Conţinut util
Foarte bune

1773

387

363
60

2778

85

Bune

101

18

Continut complet
Slabe

372

351
120

21

Limbaj uşor de înţeles
Foarte slabe

Aspect atrăgător

Nu ştiu/Nu pot aprecia

Scorul mediu acordat de către respondenţi pentru calitatea materialelor în format
electronic a scăzut în anul 2020 faţă de anul 2019, după cum se poate vedea în
tabelul următor. Cele 0,11 puncte diferență se datorează probabil unei exigențe
crescute a publicului țintă față de toate materialele în format electronic care au
constituit principalul suport informatic, dacă nu singurul, în anul 2020.
Aspecte vizate

Conţinut util
Continut complet
Limbaj uşor de înţeles
Aspect atrăgător

Scor mediu în anul 2019

Scor mediu în anul 2020

4.65
4.56
4.55
4.57
4.58

4.52
4.45
4.45
4.44
4.47

91,6%

89,40%
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28

Scor mediu calculat pentru aprecierile respondenților privind
calitatea publicațiilor și materialelor de informare în format
electronic realizate de ANPCDEFP
Scor mediu total 4,47 din maximum 5
4.52

4.45

4.45

Continut complet

Limbaj uşor de înţeles

4.44

Aspect atrăgător

Conţinut util

Scor mediu

Aproximativ 89% dintre respondenți apreciază acest tip de publicații ca fiind
foarte bune sau bune, iar aproape 2,5% ca fiind slabe sau foarte slabe, în timp ce
7,5% nu cunosc aceste materiale și nu pot aprecia.
Comentariile făcute de către respondenți permit identificarea unor probleme și
chiar reținerea unora dintre soluții de remediere pe care aceștia le propun :
•

Mentionez ca la instruirea organizata 2 zile de Agentie am participat eu
fiind coordonator. Instrucțiunile le apreciez ca foarte bune pentru derularea
proiectului atât din punct de vedere tehnic cât și financiar. Apreciez și
materialele primite anterior derularii proiectului pentru completarea unor
instrucțiuni utile. Au fost deosebit de utile și informatiile

•

Constat că pe paginile Agențiilor naționale ale altor state, există deja
informații privitoare la programul Erasmus pentru anul viitor și proiecții
până în 2027. Anunțurile referitoare la apeluri care urmează a fi deschise
în ianuarie, februarie 2021, ne ajută să structurăm măcar o idee de proiect.

•

Sunt destule materiale pe site-urile instituțiilor europene care pot fi traduse
pentru a da într-adevăr o mână de ajutor celor care vor să se implice în
atragerea de fonduri, care ar mai desțeleni puțin sistemul nostru de
învățământ și nu numai.

•

Hai, că se poate !

•

Omul sfințește locul!
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•

Am aprecia daca urmatoarele propuneri ar fi implementate, in folosul
institutiei noastre si a tuturor institutiilor candidate.

•

Webinarele pt.pregatirea de depunere a unei candidaturi de proiect sa nu
fie realizate atat de tarziu (cu 2 saptamani inainte de deadline)

•

Apelurile Nationale ERASMUS+ sa nu fie publicate cu un decalaj atat de
mare fata de Apelul si Ghidul European

•

Multumim anticipat

•

Am beneficiat de suport permanent și competent al coordonatorului din
partea agenției

•

Am dori chestionare mai des!

•

Am dori o transparenta, cumva simplificata pe pagina de internet a
Agentiei, respectiv la utilizatorul fiecarei asociatii.

•

Am nevoie de mai multe informatii din partea Agenției pentru a putea face
o apreciere corectă

•

Am observat permanenta preocupare în ceea ce privește calitatea
mesajelor transmise.

•

ANPCDEFP ofera cea mai credibila platforma de suport pentru beneficiarii
programelor europene dedicate formarii profesionale, in toate domeniile.

•

Suportul este un format combinat din materiale si publicatii, cursuri,
inclusiv online, care au functionat si in perioada pandemiei, asistenta
tehnica asigurata de experti valorosi.

•

Am beneficiat de acest suport combinat si multumesc echipei ANPCDEFP
pentru seriozitate si profesionalism.

•

Apreciez disponibilitatea anpcdefp de a încuraja cât mai mult persoanele
în dezvoltarea personală și profesională.

•

Apreciez foarte mult deschiderea și receptivitatea personalului din agenție
cu care am colaborat în ultimii ani, sprijinul și motivarea continuă. Accesul
la informații este facil pe pagina agenției, iar webinariile sunt cu adevărat
folositoare.

•

Apreciez in special ANEWS

•

Ar fi interesant ca materialele sa vina customizat pe adresa fiecarei
organizatii
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•

Ar fi utile mai multe informatii privind acțiunea de acreditare Erasmus
pentru perioada 2021-2027.

•

Ar fi utile modele pentru formatul tuturor tipurilor de documente care
trebuie elaborate pe parcursul derularii unui proiect.

•

Ar trebui gandita o modalitate prin care toti cei ce isi doresc sa scrie un
proiect sa poata avea posibilitatea de a intelege cat mai usor posibil si de
a fi cat mai vizibile informatiile legate de modalitatea de a aplicare pentru
un proiect/grant. Persoanele noi care vin din afara si nu au mai avut
legatura cu Erasmus dar nu au posibiltatea sa participe la cursuri de
formare si infoarmare totul este nou iar termenii sunt oarecum greoi..fara
ca cineva sa explice in parte cea ce este fiecare lucru.

•

Ar trebui sa fie orientate si spre scolile din mediul rural. Trebuie adaptate
informatiile pentru particularitatile de la sat

•

As dori sa găsesc mai multe publicații online despre programele oferite pe
site-urile facultății, poate chiar și pe rețelele de socializare

•

As dori sa primesc prin email revista lunara

•

As recomanda realizarea unui ghid simplu, step by step pentru cei care se
afla la prima experienta. Consider ca ar fi foarte util tuturor.

•

Multumesc pentru tot ajutorul, sfaturile si ideile oferite cu caldura de
angajatii agentiei!

•

Aș aprecia dacă ni s-ar putea da sugestii despre cum se poate măsura
creativitatea, toleranța, empatia în contextul în care ni se cere ca
obiectivele proiectelor să fie SMART.

•

De asemenea, aș aprecia dacă ghidurile pentru aplicanți ar fi realizate
pentru un singur tip de proiect, nu pentru mai multe. Totuși am toată
recunoștința pentru că ați realizat aceste ghiduri, sunt foarte utile.

•

Aș prefera să fie traduse în limba română. Și să ne învețe cum măsurăm
creativitatea, în cazul în care dezvoltarea creativității este un obiectiv al
unui proiect, iar obiectivul trebuie să fie SMART.

•

Aş propune un limbaj mai uşor de înțeles.

•

Atelerele organizate au fost peste asteptarile mele!
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•

Atunci când am cerut sprijin nu mi s- a explicat nimic ci mi s-a spus sa
recitesc ghidul. Aceasta presupune că cei ce trebuiau să ne indrume nu
știau sa ne raspunda. Oare gîndurile nu ar trebui să fie mai explicite?

•

Ați putea introduce mai multe informații

•

Având în vedere că la bază sunt profesor, materialele despre contractare
și regulile financiare presupun un efort personal suplimentar de
familiarizare cu acest domeniu și cu terminologia de specialitate.

•

Apreciez că la fiecare document sunt atașate glosare cu terminologia
specifică, dar cred că o simplificare a acestor documente ar veni în sprijinul
nostru.

•

Baza de date pentru parteneriate

•

Va multumim pentru tot ceea ce faceti! Personal doresc sa imi dezvolt
competentele pentru scrierea de proiecte. Un proiect se scrie in echipa.

•

Propuneri de imbunatatie: posibilitatea de a participa la training mai multe
persoane dintr-o institutie - profitam de oportunitatea on line ;
oportunitatea de a se folosi o sedinta zoom in cazul unui contac cu
reprezentantii agentiei asa incat sa poata beneficia de informatii si
indrumari toata echipa de proiect - o sedinta zoom poate avea aceeasi
durata ca o convorbire telefonica ; schimbarea viziunii ca agentia ne

•

"Câteva lucruri care ies în evidență pe site-ul https://www.anpcdefp.ro

•

Lipsește Privacy policy, link-uită în toate paginile, necesară pentru a fi gdpr
compliant; pagina https://www.anpcdefp.ro/gdpr, link-uită în banner-ul cu
acordul pentru cookies, nu are conținut;

•

Sitemap;

•

Alt tags pentru imagini sunt necesare persoanelor cu dizabilități;

•

Folosiți imagini pentru a adăuga dimensiune textelor publicate în
secțiunea de știri; acum, deși există o mică imagine / thumbnail în lista de
știri, deschizând articolul ești lovit/ă de ""un perete de text"". De ce nu
integrați imaginea articolului în articol? Probabil că aceste comunicate de
presă ar avea mai multe șanse să fie preluate dacă ar fi însoțite de o
imagine, considerând că formatul majorității articolelor online include o
imagine ""cover"".

•

Consider că Agenția oferă informații clare și accesibile, ușor de găsit în
spațiul online.
41

•

Consider necesar un acces mai rapid si clar la Prioritatile naíonale cerute
de respectivul Call, în ţară.

•

Coordonatori și personal foarte amiabil și foarte bine documentat.

•

Crearea unei baze de date cu fosti si actuali beneficiari ai proiectelor
Erasmus+ si transmiterea unor emailuri personalizate catre acestia
cuorinzand materiale informative, trimiteri catre publicatii.

•

Cursuri de management de proiect gratuit pentru cei care gestioneaza
proiectele europene in scoli

•

De organizat mai multe sesiuni de Q&A pe an, pentru a afla răspunsuri la
întrebări punctuale fără sa ne mai chinuim cu mailuri.

•

Mai multe documente suport, exemple de contracte etc pe fiecare program
in parte.

•

Reprezentanții sa fie mai calzi în abordare, unii sunt arțăgosi și îți răspund
pe un ton care te face sa regreți ca ai întrebat.

•

Să existe mai multe tutoriale și explicații în parte. Contractul este în
continuare greoi de citit, la fel și alte materiale suport. Sa fie totul scris întro limba romana accesibila tuturor. Spun asta eu care sunt profesoara de
română și trebuie sa citesc de multe ori ca să înțeleg anumite fraze.
Renunțați la simpla traducere a documentelor birocrației europene, sa fie
totul redactat pe înțelesul tuturor.

•

Deseori, respectând întocmai ghidul și materialele scoase de Agenție,
primim un punctaj mic la proiecte.

•

Există o serie de criterii care nu sunt menționate în aceste documente ale
AN (spre ex, că trebuie să existe un plan de comunicare care să conțină
X și Y).

•

Ar fi utilă publicarea acestor criterii specifice pe care le folosesc evaluatorii

•

Detalierea conținuturilor, facilitarea înțelegerii

•

Diseminare prin realizarea unor materiale informative sub forma unor
videoclipuri

•

Distribuirea de materiale direct în unitățile de învățământ ar fi o cale mai
sigură ca acestea sî ajungă la grupuri interesate care nu fac parte din
ONG-uri, instituții de învățământ superior, etc.
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•

Dorim să adresăm mulțumiri pentru disponibilitate, promptitudine și
amabilitate și să ne exprimăm aprecierea pentru profesionalismul echipei
ANPCDEFP.

•

E nevoie de un format mai usor de parcurs, bine structurat pe capitole. La
fel e nevoie ca personalul agentiei sa poata oferi consiliere cu privire la
unde se gasesc informatiile relevante si sa raspunda la intrebari in un mod
ne-evaziv sau condescendent.

•

Este binevenită si interacțiunea cu inspectoratul județean, prin intermediul
inspectorului de proiecte

•

eu nu am văzut astfel de publicații sau materiale informative nici odată

•

Exemple concrete mai multe.

•

Sau tipuri de exemple ASA NU

•

Exemple concrete pentru cheltuielile banesti eligibile din granturi pentru
implementarea programului.

•

Experiența frumoas, locuri deosebite

•

Explicarea termenilor si abrevierilor precum ""KA2""

•

Crearea unui canal de youtube mai ofertant. Dupa ce am citit intrebarea
din chestionar am gasit si doua canale din care cel care pare oficial nu are
continutul foarte omogen, ar fi utila folosirea unei anumite teme la fel ca
intr-un ppt. Foarte multi tineri isi iau informatia de pe youtube, facebook,
instagram. In concluzie, lucrati la imbunatatirea acestor canale de
comunicare, la claritatea informatiilor prezentate acolo si la impactul lor
vizual.

•

Explicații mai clare, Se folosește un limbaj complex, aș recomanda mai
mult pragmatism. Pentru o persoană care nu are cunoștințe și experiență
în domeniul scrierii unor astfel de proiecte, îi este foarte greu să înțeleagă
unde s-ar integra proiectul pe care ar dori să îl conceapă.

•

Expunere mai mare pe retelele de socializare pentru a facilita relatiile
colaborative dintre studenți, tineri adulti si elevi. Si poate acest lucru va
ambitiona tinerii la libera exprimare prin videouri, poze creative etc. pentru
a stimula creativitatea si capacitățile de a lucra in echipa

•

Foarte bune structurat site-ul ANPCDEFP.

•

Frecvență de transmitere mai mare și flux de informații mai direct (pe mail).
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•

Gasim aproape intotdeauna ceea ce ne intereseaza.

•

Ghidurile de completare a aplicațiilor să fie mai explicite, au formulări vagi,
uneori, care te duc în altă direcție.

•

Greu de navigat atunci cand ai nevoi de o informatie anume...

•

I don't know Romanian, so I wonder why the form with questions for the
English section is written in Romanian

•

I never heard of any of the projects, other than Erasmus and Europass.
Only this year, I found out about Erasmus+ for internships.

•

Imi place ca publicatiile sunt clare, scurte si la obiect.

•

In alte tari, există exemple de proiecte publicate.

•

In calitate de membru in Biroul Erasmus + al unei Universitati, coordonator
institutional mai exact, pozitie in care sunt de 1 an, iar programul in sine il
avem de doar 2, pot spune ca mi s-a parut foarte benefic mailul de follow
up al ultimului seminar, in care se dadeau si acele materiale ajutatoare,
sau introductive, si ca acum as simti cumva nevoia sa recitesc totul din
start si sa ma lamuresc mai bine acolo unde am dat cu capul. Persista insa
o nelamurire de natura financiara: este o munca destul de mare pentru
implementarea programului in sine, chiar pana sa se ajunga la mobilitatea
ca atare, cum se reflecta aceasta munca financiar in fondul SOM, dpdv
salarial? Fondul SOM, care este destinat partii organizatorice a
programului, se poate reflecta intr-un plus salarial pentru personalul
implicat si daca sunt mobilitati, si daca nu? Altfel, cantitatea de material
informativ este mare, iar acum incerc sa patrund modul de finantare a unei
mobilitati, acolo unde cel putin in acest semestru, predarea este online, ca
si la noi, iar ce va fi in semestul II, se va decide cam pe atunci, in functie
de evolutia pandemica. Noi am decis suspendarea mobolitatilor pentru
primul semestru, iar acum am anuntat Universitatea ca dorim repornirea
programului.

•

In multe cazuri intra tineri si/sau lucratori de tineret aflati la inceput in lucrul
cu educatia non-formala si programele Erasmus+/ESC materialele ar fi
ideal sa fie mai atragatoare pentru ei si mai pe intelesul lor.

•

Imbunatatirea continuturilor

•

Întotdeauna există nelămuriri în privința cheltuielilor eligibile- și asta la
nivel european.
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•

Poate ar fi de folos o listă completă (poate și cu excepții, situații speciale,
cuantum specificat).

•

Detalii despre completarea Mobility tool- tutoriale.

•

Informațiile prezentate să fie mai sintetizat prezentate. Este mult material
în care informațiile importante se pierd."

•

Keep up the good work!

•

Limbaj ambiguu si neinsotit de exemple.

•

Limbajul este prea formal, adesea greoi si obositor. Ar fi utile exemplele
acolo unde lucrurile sunt mult prea complexe.

•

Limbajul utilizat nu este foarte accesibil.

•

Mai clare explicatiile legate de administrarea /implementarea proiectelorce trebuie sa faca beneficiarul .

•

Informatii financiare.

•

Mai concise

•

Posibilitatea de a accesa cuprinsul din prima pagina

•

Mai explicit

•

Mai multa promovare/vizibilitate/susținere în școli.

•

Mai multa reclama pe social-medias

•

Mai multa transparenta

•

Mai multe exemple de bună practică

•

Mai multe exemple cu probleme întâlnite de beneficiari și rezolvate pe
parcursul implementării

•

Mai multe exemplificari.

•

Mai multe experiete de la participanti ar fi utile.

•

Mai multe ghiduri accesibile ca limbaj

•

Mai multe ilustrații in cataloage

•

Mai multe oportunități

•

Mai multe postari pe pagina de facebook a Agentiei....cu informatii de
actualitate

•

Mai multe sesiuni de instruire pentru profesori în scoli

•

Mai multe workshop -uri organizate în comunitatea academică.

•

Mai pe intelesul participantilor la aceste proiecte!

•

Mai sistematice ... si ceea ce este f f important sa fie cu rosu bold!
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•

Materialele au fost de folos pentru a putea completa formularele de
aplicatie.

•

Materialele electronice sunt utile intotdeauna.

•

Materialele pe care le-am identificat si parcurs au fost bine documentate
si structurate (diverse ghiduri - spre exemplu: Ghidul de definire a
proiectelor ESC, Ghid financiar), insa, ca organizatie beneficiara a unui
proiect ESC, simtim nevoia unui GHID DE IMPLEMENTARE ESC complet ca informatii si etape ale unui proiect finantat, in care sa fie
centralizate

toate

obligatiile

beneficiarilor

(identitate

vizuala,

implementare, aspecte birocratice si de justificare a bugetelor etc., precum
si obligatii legate de listele de participanti - si cum se transpun toate
acestea in cadrul proiectelor desfasurate in online).
•

Materialele sunt folositoare.

•

Modalitati de transmitere a informațiilor mai diversificata

•

Multumim pentru sprijinul acordat. Intotdeauna ati fost acolo atunci cand
am avut nevoie de indrumare.

•

Nu am auzit de ANPCDEFP când am aplicat la mobilitatea ERASMUS

•

Nu am avut contact cu aceste materiale.

•

Nu am avut ocazia sa vad nici o publicatie

•

Nu am cunoștiință despre astfel de materiale.

•

Nu am înțeles din materiale care sunt așteptările agenției de la o aplicație,
ce se dorește scris la nivel concret în aplicație.

•

Nu am luat contact cu publicații și/sau materiale informative realizate de
agenție.

•

Nu am primit nici un material informativ până acum exceptând chestionarul
de satisfacție în urma bursei Erasmus și acesta pe care îl completez.

•

Nu am prin astfel de materiale!

•

Nu am propuneri de îmbunătățire! Consider ca informațiile sunt suficiente
și accesibile tuturor!!!

•

Nu am sugestii de imbunatatire a materialelor informative realizate de
Agentie. Totul e perfect !

•

Nu am vazut niciunul.

•

Nu as schimba nimic.
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•

Nu imi amintesc

•

Nu le-am vizualizat, o mai mare promovare a acestora.

•

Nu pot comenta fiindcs nu am vazut niciun material la briroul nostru

•

Nu stiam de existenta agentiei

•

Nu stiu. Nu am vazut aceste publicatii.

•

Nu știu ce propuneri ar ajuta la îmbunătățire...

•

Avertizare pe mail a noutăților de pe pagina ar fi foarte utila!

•

Experienta importanta in dezvoltarea personala

•

Foarte bună și clară structrare a informațiilor!

•

Mai buna promovare a adresei web la care se gasesc materialele

•

Mai mare implicare a inspectorului școlar responsabil cu proiectele
europene

•

O structura de prezentare grafica (schema) pe pagina web din care sa fie
accesibile programele.

•

Prezentare scurta, tip lista ""Erasmus at glance"" care sa cuprinda exclusiv
informatiile utile pentru solicitanti.

•

Oferirea de informații complete și detaliate în limba romana (ghidul în
limba engleză este mai complex).

•

Organizarea pagii web

•

Informațiile exista, găsirea lor este mai dificila

•

Pagina web ai agenției este foarte ușor de folosit.

•

Pagina web nu e tocmai practica... Insusi meniul principal nu pare foarte
logic conceput: CUM BENEFICIEZ? OPORTUNITĂŢI DE FINANȚARE
CARE SUNT ACTORII? Candidatură Evenimente Ştiri Video. 1 si 2 au
sens asemanator, nu e foarte clar ce fe de informatii sa caut sub cele doua
meniuri... 3 e mai putin relevant pentru beneficiari, nu cred ca e musai sa
apare in meniul principal. 7 - aici chiar nu stim la se sa asteptam... Video
despre ce?

•

Paginile ar trebui să fie clar definite.

•

Pe viitor se poate face mai multă reclama și totodata, se pot face
reclamele/ afișele și mai atractive

•

Pentru cadrele didactice care nu au o functie de conducere, unele aspecte
sunt mai greu de inteles din cauza limbajului de specialitate.
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•

Probabil o sectiune de FAQ cu răspunsuri concrete, cu soluții aplicate
deja, în acord cu poziția Agenției Naționale, în special în ceea ce privește
impactul Coronavirus asupra desfășurării mobilitatilor.

•

Propun sa primim prin email materiale informative direct de la agentie

•

Publicațiile și materialele informative realizate de agenție nu ajung în
școală, nu sunt cunoscute de marea majoritate a profesorilor.

•

În ciuda faptului că vă desfășurați activitatea de foarte mulți ani, nu cred
că propunerile dumneavoastră ajung cu adevărat la profesori.

•

Materialele informative se opresc la nivel de inspectorat județean.
Beneficiază de ele cei care lucrează în inspectorat și apropiații lor din
învățământ.

•

Personal am aflat mai multe despre Erasmus de la alți profesori, din afară.

•

Agenția este pentru mine un fel de Fata Morgana...nu știu cu cine aș putea
să stau de vorbă.

•

Am mult entuziasm, multă putere de muncă, îmi doresc să învăț foarte
multe dar...lucrurile nu se leagă.

•

Reprezintă o oportunitate deosebit de importantā în dezvoltarea tinerilor.

•

Sa existe aceeasi apropiere a Agentiei

•

Sa fie mai clare din punct de vedere a cerintelor proiectelor si modul de
formulare a obiectivelor.

•

Sa prezinte materiale de bună practică.

•

Satisfac necesitatile

•

Simple is beautiful.

•

Site-ul are unele materiale vechi, ar trebui reactualizat si aerisit.

•

Sondajul este dificil de urmarit iar cerintele nu sunt clar definite. Nu am de
unde sa cunosc toate detaliile si cuvintele cheie folosite.

•

Structurarea informatiilor pagina web

•

Sunt foarte utile atât datorită continutului informativ variat dar si modalitatii
de prezentare ale unor activitati

•

Sunt prea scricte.

•

Sunt prea tehnici termenii si dupa fiecare curs de formare cand trebuie sa
scri apilicatie trebuie sa vorbesti cu cineva care a mai avut proiecte
derulate
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•

Suntem mulțumiți de toată activitatea ANPCDEFP în ceea ce privește
informarea și suportul în implementarea proiectelor școlii noastre!

•

Sunteti profesionisti! Felicitari!

•

Sunteți profesioniști adevărați!

•

Toate

aceste materiale informative realizate de către Agenție sunt

realizate cu mare potențial suportiv pentru cei care derulează activitati
specifice din cadrul programelor propuse de aceasta.Consideram a fi utila
o propunere de dezvoltare a unui repozitoriu online care sa cuprindă
centralizat toate tipurile de resurse digitale dezvoltate de Agenție .
•

Toate informațiile despre programul Erasmus le-am aflat din cadrul
instituției superioare.

•

Toate materilele informative au fost binestructurate.

•

Toate sunt foarte bine realizate, de foarte buna calitate.

•

Totul este bine organizat!

•

Totul este usor de inteles

•

Trebuie sa ma informez mai mult pentru a face propuneri de imbunatatire

•

Tutoriale pentru a explica concret un proiect ./ Cum se scrie un proiect
KA1 si KA2 (parteneriat strategic/ EDUCATIE SCOLARA)

•

Tutoriale pentru implementarea proiectelor foarte bune!

•

Un limbaj mult mai concret, mai transparent şi un website cu motor de
căutare mai avansat ar fi mult mai util în depunerea proiectelor!

•

Va multumim pentru deschiderea si promptitudinea manifestate fata de
solicitarile noastre in calitate de beneficiari!

În ceea ce privește aprecierile respondenților care au proiecte aprobate în anul
2020 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, acestea sunt prezentate grafic mai jos:
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

Foarte bune
Bune
76.51% 3541 13.35% 618
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Slabe
2.77% 128

Foarte slabe
0.52%
24

Nu ştiu/Nu
pot aprecia
6.85% 317

Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte

76.82%
73.73%
75.97%

3555 12.83%
3410 14.75%
3515 13.25%

594
682
613

3.00%
3.78%
3.00%

139
175
139

0.50%
0.89%
0.86%

23
41
40

6.85%
6.85%
6.92%

317
317
320

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

Bună

Slabă

Foarte slabă

Nu ştiu/Nu
pot aprecia

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

Scorul mediu în anul 2020 este cu 0,11 mai mare decât în anul 2019, după cum
se poate vedea în tabelul următor:
Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scor mediu în anul 2019

Scor mediu în anul 2020

4.83
4.83
4.77
4.81
4.80
4.81

4.73
4.73
4.66
4.71
4.68
4.70

96.2%

94%

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 și Deschidere.
Având în vedere criza sanitară a anului 2020 provocată de pandemia de Covid
19, respondenții au fost întrebați în plus față de anii anteriori :
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Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei în depășirea problemelor
apărute în implementarea proiectelor din cauza pandemiei de Covid 19, în
cazul proiectelor Erasmus+, SEE și Corpul European de Solidaritate? În cele
ce urmează se poate vedea că care a fost frecvența răspunsurilor pe cele 5
aspecte vizate și care este nivelul mediu al percepției.
Aspecte vizate
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte

Foarte bune
68.71% 3180
69.79% 3230
66.44% 3075
68.43% 3167

Foarte slabe
0.80%
37
0.71%
33
1.19%
55
0.97%
45

Nu ştiu/Nu
pot aprecia
14.89% 689
14.74% 682
14.87% 688
14.91% 690

Scor mediu în anul 2020
Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare
Explicaţii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

4.70
4.72
4.64
4.68
4.67
4.68
93,6%

Nivelul mediu al aprecierii de 4,68 colaborării cu personalul ANPCDEFP în
depășirea problemelor apărute în implementarea proiectelor din cauza
pandemiei de Covid 19 se siruază cu 0,02 puncte sub cel al de 4,70 al aprecierii
colaborării în general.

Frecvența aprecierilor făcute de respondenți pentru proiecte Erasmus+ în
derulare pe parcursul anului 2020, 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?

Aspecte vizate
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte

Foarte bune
54.95% 2543
55.49% 2568
54.62% 2528
55.25% 2557

Bune
12.01% 556
11.30% 523
11.71% 542
11.17% 517
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Slabe
2.20% 102
2.29% 106
2.57% 119
2.46% 114

Foarte slabe
0.35%
16
0.43%
20
0.50%
23
0.50%
23

Nu ştiu/Nu pot
aprecia
30.49% 1411
30.49% 1411
30.60% 1416
30.62% 1417

Au fost făcute în total 4628 de 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 2020, scorul mediu acordat de respondenți pentru colaborarea cu
personalul Agenției cu care au intrat în contact în timpul misiunilor de
control/audit a scăzut față de anul 2019 cu 0,12 puncte, așa cum se poate vedea
în tabelul următor:

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

Scor mediu în anul
2019

Scor mediu în
anul 2020

4.82
4.81
4.79
4.80
4.78
4.80

4.69
4.69
4.67
4.68
4.68
4.68

96%

96%

Nivelul mediu de apreciere al 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
4.69
4.69
4.68
4.68
4.67

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Peste 2555 de respondenţi care au avut în derulare în anul 2020 proiecte
finanțate prin cel puțin unul din programele gestionate de ANPCDEFP
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(Erasmus+, Corpul European de solidaritate (ESC), Mecanismul Financiar SEE)
consideră că aceste proiecte aduc o valoarea adaugată considerabilă la
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?. Se constată de asemenea că respondenții cunosc și
utilizează terminologia specifică dezideratelor promovate de programele
europene pentru educație și formare profesională. Pentru mulți dintre ei,
participarea la un proiect european a însemnat o schimbare fundamentală
(Erasmus is a game-changer !, afirmă unul dintre ei), pentru alții proiectele sunt
generatoarele unui adevărat decalog de valori europene.
Răspunsurile preluate din chestionar se regăsesc în totalitatea lor în Anexa 1 a
acestui raport.
Mai jos am redat o selecție a celor mai interesante răspunsuri:
•

•

•

•

•

•

Valoarea adăugată a implementării proiectelor Erasmus + constă în
îmbunătățirea calității procesului de formare a elevilor în vederea
integrării pe piața muncii, dezvoltarea serviciilor educaționale oferite de
școală, dezvoltarea la elevi și profesori a competențelor profesionale și
a celor specifice cetățeniei globale europene.
Valoarea adăugată constă în modul în care se schimbă în bine percepția
beneficiarilor despre viață, despre ei înșiși, despre posibilitățile și
oportunitățile pe care le au și despre cum pot beneficia de oportunitățile
care apar în sfera lor de interes.
Valoarea adaugata de proiectele Erasmus este, cu siguranta,
imbunătățirea calității serviciilor de educatie , dezvoltarea de
competente si abilitati pe piata muncii europene
Stagiile de pregatire practica in firme de pe piata muncii europene si
pregatirea profesorilor desfasurata pentru buna organizare a acestora,va
contribui la atingerea principalului obiectiv institutional:asigurarea de
sanse egale la educație în context național și internațional printr-o
pregătire teoretică și practică de calitate,care să asigure inserția pe piața
muncii și integrarea într-o societate dinamică de tip european
Proiectele Erasmus+ derulate de organziatia noastra au contribuit la
imbunatatirea capacitatii organizationale si a serviciilor pe care le oferim
grupurilor tinta - in special tineri si persoane din diferite categorii
vulnerabile. Angajatii si colaboratorii nostri au dobandit noi competente si
abilitati in urma particiarii in aceste proiecte, siau imbunatatit tehnicile si
metodele de lucru in educatia nonformala).
Proiectele Erasmus+ contribuie în principal la dezvoltarea strategiei
internationale a școlii, la cresterea capacitatii de a opera la nivel European
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•

•

•

•

•

si la stabilirea de parteneriate cu parteneri din Europa in realizarea de noi
strategii practice europene, care vor contribui la cresterea calitatii
educatiei si formarii furnizate de școală , la diversificarea si atractivitatea
ofertei educationale a scolii, la adaptarea formarii la specificul pietei
europene a muncii si chiar la facilitarea angajarii absolventilor.
Îmbinarea armonioasă între competențele dobândite de elevi și formarea
continuă a profesorilor participanți direct sau indirect la
proiectele/programele Erasmus+ s-au reflectat în mod direct în calitatea
educației oferită în şcoala noastră.
A crescut calitatea resurselor umane ale asociatiei prin participarea la
proiectele Erasmus+ ; se constata un nivel crescut al competentelor
formatorilor organizatiei ceea ce va conduce la un nivel ridicat al curriculei
de formare a organizatiei. Este vizibila internationalizarea organizatiei si
imbunatatirea relatiilor de colaborare cu institutii similare din Europa.
Avand posibilitatea de a face parte din marea familie a proiectului
Erasmus+, institutia din care fac eu parte a reusit sa isi consolideze relatiile
cu cu universitatea gazda, a fost apreciata pentru efortul depus in
comunicarea pentru o buna desfasurare a stagiului, i-a fost recunoscut
profesionalismul si per total imaginea studentilor straini asupra ei s-a
imbunatatit, ei luând in considerare efectuarea unui stagiu Erasmus aici.
1.creșterea și îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba
engleză;
2. încurajarea învățării holistice, contextuale a istoriei, a geografiei, a
științelor umaniste, limbilor străine, matematică, cultură și arte, prin sport,
artizanat, activități practice / interacțiuni sociale, soft, vizual, auditiv și
kinestetic;
3. creșterea motivației elevilor pentru a deveni cetățeni echilibrați, care vor
să aibă un impact inevitabil și să contribuie la formarea viitorului coeziunii
comunităților - eliminând în mod eficient lacunele între vârstă, sex,
handicap,
capacitate,
rasă
și
religie;
4. formarea unei atitudini pozitive față de învățare și îmbunătățirea
performanțelor
școlare;
5.creşterea nivelului de cultură generală şi reducerea deficiențelor de
învățare și implicarea activă în activitățile practice desfășurate;
6. îmbunătățirea competențelor sociale pentru o mai bună integrare în
viața
școlară
și
socială;
7. deschidere către cultura și tradițiile europene și înțelegerea diversității
culturilor,
limbilor
şi
valorilor
europene;
8. dezvoltarea simțului de responsabilitate și al abilității de a lucra în
echipe;
9. dezvoltarea unui comportament adecvat ca și cetățeni ai unei societăți
multiculturale; o creştere a adaptabilității elevilor la un mediu intercultural
Aceste proiecte participa in mod real la dezvoltarea dimensiunii europene
in institutia noastra prin 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.
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•

Atât profesorii cât si elevii implicaţi în proiectele derulate sunt extrem de
încântaţi şi implicaţi în activităţile din şcoală, consideram că există o
schimbare a mentalului, o dorinţă de creştere şi dezvoltare continuă, de
învăţare a unor noi elemente, şi o nouă abordare a strategiilor didactice
dar şi a creşterii instituţiei în plan naţional şi european.
• Din punctul meu de vedere, proiectele desfășurate cu ajutorul finanțărilor
din cadrul burselor Erasmus+ au sporit uluitor calitatea educației
europene. Schimbul intercultural,social,lingvistic,științific etc. au un rol
major în aceste experințe de promovare a inovării și învățării.
• Consider ca prin aceste programe se dau oportunitati de dezvoltare
cetatenilor Europei, prin care ei pot iesi din zona de confort, se pot
depasi, pot invata o alta limba, pot sa vada o alta realitate si cred ca este
o deschidere de mentalitate pentru cei care beneficiaza de experienta
Erasmus.
• Consider ca prin castigarea proiectului, scoala noastra va avea multe de
castigat. 6 cadre didactice vor participa la cursuri de perfectionare,
aducand un suflu nou stilului de predare, implementand metode noi si
interesante pentru a asigura un sistem de invatamant incluziv la nivelul
institutiei, noi metode de predare a limbilor straine pentru a face
activitatile scolare cat mai interesante si astfel sa-i atraga pe copii la
scoala, reducand astfel absenteismul si abandonul scolar.
•

•

•
•

Consider absolut vitale proiectele Erasmus pentru adapta învățământului
românesc la standardele europene și la cerințele Noii Societăți Digitale.
La nivel micro, proiectele Erasmus oferă pârghiile necesare adaptarii mai
facile a cadrelor didactice la societatea digitală și eficientizării actului
didactic in vederea combaterii insuccesului școlar, a reducerii abandonului
școlar și îmbunătățirii parteneriatului școală-familie.
Colaborarea cu parteneri din spatiul european, schimbul de experienta si
practica efectuata in tari europene au contribuit la schimbarea intregului
climat al scolii. Cadrele didactice au dobandit competente esentiale pentru
adaptarea la modele europene. S-au elaborat inclusiv continuturi de
invatare, in parteneriat. Elevii au experimentat munca la agenti economici
din alte state sau au invatat, in cadrul workshop urilor despre valori
europene, au invatat sa dezbata si au dezvoltat abilitatile de comunicare
si lucru in echipa.
Cred ca proiectele Erasmus apropie cultural oamenii.
Contactul cu oameni ce experimenteaza in mod frecvent si firesc învățarea
prin
proiecte.
Șansa de a cunoaște profesori cu competențe multiple, dezvoltate
transdisciplinar
si
multidisciplinar.
Provocarea de a te ridica la înaltimea asteptarilor partenerilor de proiect,
perfectionand managementul sub toate aspectele posibile (de
personal,financiar, al conflictelor, al crizelor, etc) Șansa de a prezenta o
altă față Europei, cu invățământ atractiv, profesori nestresați, profesorilor
și elevilor români, altfel decât cea cunoscută de părinții elevilor plecați la
muncă în străinătate.
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•

•

•

•

•

•

•

Dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile europene și dezvoltarea
unei cooperari reale dintre școli din diferite țări europene care își aduce
efectul benefic prin împărtățirea de idei și convingeri, de exemple de bună
practică, de idei și strategii de învățare și organizare a activității didactice,
dar și extra-școlare.
Dezvoltarea de noi bune practici in cadrul consorțiilor internaționale din
cadrul proiectelor și crearea de resurse educationale la scara europeană
care au facilitat o și mai mare recunoaștere europeană a instituției noastre
privind calitatea serviciilor care le pune la dispoziția beneficiarilor ei direcți
Cresterea eficientei si calitatii activitatiilor organizatiei, diversificarea lor si
metodelor utilizate, care vor contribui la cresterea numarului de beneficiari
si de voluntari. Metodele creative de abordare si comunicare, vor ajuta
personalul organizatiei sa fie mai eficient si sa creasca satisfactia acestuia
in abordarea problemelor beneficiarilor. In acelasi timp impactul se va
resimti si in capacitatea acestuia de a face fata situatiilor stresante si
epuizarii de la locul de munca, ceea ce se va reflecta in cresterea gradului
de fidelizare.
Desfășurarea proiectelor Erasmus+ oferă beneficiarilor oportunități de
colaborare cu instituții similare din state ale Uniunii Europene, contribuind
la creșterea gradului de vizibilitate al instituției în mediul online, dar și în
comunitatea locală. Această conexiune cu instituții partenere din state
europene contribuie la dezvoltarea instituției prin preluarea și aplicarea
exemplelor de bune practici în învățământ, a metodelor inovative și oferă
beneficiarilor educaționali posibilitatea de a progresa în spiritul valorilor
europene.
Dezvoltarea capacitatii organizatiei, promovarea educatie informale alaturi de cea formala - si acceptiunea de a invata pentru sine, dezvoltarea
profesionala si personala a personalului implicat in termeni de relatii
internationale, comunicare si promovarea dialogului intercutural,
competente si aptitudini, valori si atitudini, etc, care insumate contribuie la
globalizarea competentelor adultilor si tinerilor si imbunatatirea educatiei
si formarii profesionale precum si a incluziuni sociale in special a grupurilor
vulnerabile.
Din calitatea de participant al proiectelor, consider ca valoarea adăugată
o consta o mai buna organizare a instituției si modelele de bune practici la
care instituțiile sunt expuse in momentul colaborării cu parteneri externi.
Erasmus+ reprezintă un Game-changer in viața oricărui student/elev care
decide sa se înroleze intr-o aventura Erasmus. Proiectul are o valoare
imensa pentru mine si pentru toti prietenii mei care au participat, deoarece
ne ofera capacitățile necesare pentru a ne dezvolta pe plan profesional si
academic. Mai mult, ne ofera oportunitatea perfecta de a aplica
competentele lingvistice de limba straina exact in mediul lucrativ pe care
l-am ales. Odata intors in tara din experienta Erasmus+, parca totul capătă
sens, devii mai confident si încrezător in skillsurile profesionale, in
competentele academice si extracuriculare. Încurajez si recomand,
educația de azi trebuie sa conțină cuvântul Erasmus+ in vocabular.
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•

•

•

•

•

•
•

•

Dupa parerea mea, proiectele Erasmus reprezinta reflectarea fidela a
principiilor de baza ale Uniunii Europene, intarind ideea de colaborare,
dezvoltare reciproca, lucruri ce se oglindesc prin prisma beneficiarilor
asupra institutiilor respective. Prin urmare, aceste proiecte transforma
statutul institutiei intr-o veriga a unui ciclu european perpetuu ce contribuie
la dezvoltare, afirmare, colaborare.
Proiectele Erasmus + implementate în instituția noastră au sporit
dimensiunea europeană si au adus valoare adaugată prin schimburile de
bune practici didactice, activitatile de invatare pentru elevi si profesori
derulate in scolile europene partenere. In urma derularii acestora am
desfasurat in liceu noi discipline optionale (Laboratorul de proiecte/
Educatie Europeana prin proiecte Erasmus+) si am aplicat o serie de
metode si tehnici moderne in predarea-invatarea unor discipline.Plusvaloare adusa in educatia pentru sanatatea elevilor, cresterea calitatii
activitatilor extrascolare cu tematica sportiva,diminuarea absenteismului
la elevii cu risc de abandon, sporirea competentelor lingvistice,incluziunea
elevilor proveniti din medii dezavantajate,materiale auxiliare atractive
utilizabile și șn format on-line au dezvoltat dimensiunea europeană în
cadrul liceului nostru.
Prin proiectul Erasmus+ au fost influențate în mod pozitiv toate
componenetele școlii noastre. Fiecare participant la proiectele Erasmus
(elevi, profesori)are de învăţat şi de câştigat în acelaşi timp. Proiectele
europene aduc noi cunoştinţe, noi capacităţi, schimb de idei, transfer de
practici creative, acces la noi materiale didactice, exersarea şi
perfecţionarea limbilor străine în contexte reale.
Prin proiectele Erasmus+ organizația mea și-a dezvoltat capacitatea
operațională și și-a format o rețea sustenabilă de parteneri europeni.
Tinerii noștri și-au dezvoltat competențele personale și profesionale și au
învățat despre culturile altor state europene, crescând astfel coeziunea
europeană între tinerii din state diferite, dar și colaborarea interculturală și
inter-organizațională.
Pentru scoala noastra, participarea la aceste programe a insemnat
oferirea unei experiente de lucru intr-un cadru profesionist european unor
elevi de la filiera tehnologica, pentru care atelierele scolare nu au dotari
corespunzatoare.
Participarea scolii noastre la programul de mobilitati VET a constituit o
experienta care a lar
Participarea la proiectele Erasmus+ reprezinta poate unica sansa a
organizatiilor mici sau la inceput de drum pentru a dezvolta programe prin
care tinerii sa vina in contact cu tineri din alte tari, alte culturi, cu alte idei,
competente, mentalitati. Echipele de proiect dezvolta abilitati de
gestionare a proiectelor, de lucru in echipa, iar implementarea proiectelor
conduce la cresterea calitatii activitatilor din organizatiegit capacitatea
institutiei de a organiza activitatile de instruire practica in sistem european.
Participarea la proiecte europene a aratat ca facem parte dintr o familie
mai mare care se confrunta cu probleme similare si ca muncind impreuna
putem obtine rezultate mai bine decat separat. Schimbul de bune practici
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

ne a ajutat sa ne imbunatatim atat metodele de predare cat si relatiile cu
elevii si parintii.
Participarea cadrelor didactice și elevilor la proiectele Erasmus + oferă
școlii valoare adăugată prin adoptarea valorilor europene promovate de
CE şi UE (egalitatea de şanse, multiculturalitate, cooperare, unitate în
diversitate) în activitatea curentă, precum şi dezvoltarea competenţelor
cheie (comunicarea în limba străină, competenţe digitale, capacitatea de
a învăţa procesul de învăţare, competenţele sociale şi civice, conştiinţa şi
expresia culturală).
Oportunitatea de a intra in contact cu alte culturi, sisteme de educatie,
mentalitati, menite sa imbunatateasca activitatea scolii din punct de
vedere calitativ. In plus, institutia beneficiara castiga un real capital de
imagine si interes din partea absolventilor de clasa a VIII-a, potentiali elevi
ai colegiului.
Marele avantaj este posibilitatea de a vedea și compara, de a fi parte dintrun grup cu care poți comunica indiferent de limbă, cutume, prejudecăți.
Elevii devin conștienți de faptul că fac parte dintr-o țară europeană care
are are deopotrivă asemănări și deosebiri cu celelalte țări din Europa.
În școală fiecare muncește pentru el. In proiecte am învățat să lucrăm
împreună pentru un rezultat bun de care să ne bucurăm cu toții. In școală
accentul se pune foarte mult pe teorie, dar cultura universală nu poate fi
învățată teoretic. Cu ajutorul proiectelor am luat parte la viața de zi cu zi a
unor persoane din alte țări și am ajuns să le cunoaștem și să le înțelegem
mai bine cultura.
Instituția noastră va căpăta o dimensiune europeană prin proiectul de
mobilitate VET aprobat, se va înscrie pe harta școlilor cu proiecte
Erasmus+ din Europa, se va bucura de creșterea prestigiului pe plan local.
Vom avea posibilitatea de a păși în Europa fizic, mai mult decât am făcuto până acum, virtual, pe platforma eTwinning.
Implicarea elevilor noștri dar și a cadrelor didactice la proiecte
internaționale a dus la înțelegerea existenței și valorizarea eu-lui, a
învățării, a pluriculturii, a folosirii limbilor străine, oferindu-le șanse de
afirmare la nivel european. Creșterea prestigiului școlii este o valoare
importantă, imaginea acesteia fiind promovată atât la nivel național, cât și
internațional, îmbunătățindu-se astfel relațiile cu autoritățile publice, cu
comunitatea locală, cu operatorii economici, cu presa, toate acestea
pornind de la rezultatele obținute prin participarea la proiectele Erasmus+.
Fiind seniori, proiectele Erasmus+ mentin organizatia si pe beneficiarii sai
in activitati de invatare si civice de calitate; ne mentine implicati in
problemele comunitatii si constienti de dimensiunea acestora in alte tari
europene. Respectul de sine este la cote inalte.
Extinderea arealului de socializare, eliminarea granițelor cunoașterii și
schimbul de bune practici între comunitățile școlare ale diferitelor instituții
de învățământ.
Este fabulos cum cei care au participat la proiecte s-au dezvoltat în plan
profesional, dorind să facă ore mai bine și să comunice mai bine. Elevii au
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devenit mai deschiși, mai implicați. O altă consecință a fost dotarea
colegiului.
Respondenţii au fost de asemenea solicitaţi să facă aprecieri privind măsura în
care aceste proiecte contribuie la dezvoltatea a 16 aspecte specifice domeniilor
educaţie, formare şi tineret.
Frecvenţa aprecierilor celor 3818 de respondenţi este prezentată în tabelul şi
diagrama următoare.
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)

În foarte mare
măsură

În mare
măsură

Suficient

În mică
măsură

Nu știu

Deloc

45.00% 1718 37.51% 1432 12.07% 461 3.75% 143 0.42%

16

1.26%

48

47.83% 1826 38.61% 1474 10.32% 394 1.65%

63

0.18%

7

1.41%

54

57.81% 2207 32.63% 1246

37

0.08%

3

0.89%

34

50.97% 1946 33.50% 1279 10.66% 407 2.70% 103 0.60%

23

1.57%

60

64.59% 2466 26.01%

7.62%

291 0.97%

993

6.36%

243 1.52%
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0.39%

15

1.13%

43

52.54% 2006 35.12% 1341

9.04%

345 1.70%

65

0.16%

6

1.44%

55

57.88% 2210 29.36% 1121

8.36%

319 2.17%

83

0.73%

28

1.49%
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44.03% 1681 35.15% 1342 13.59% 519 3.95% 151 0.79%
44.76% 1709 35.88% 1370 12.83% 490 3.33% 127 0.71%

30
27

2.49%
2.49%

95
95

65.77% 2511 26.45% 1010

5.87%

224 0.86%

33

0.13%

5

0.92%

35

53.27% 2034 32.40% 1237 10.24% 391 1.89%

72

0.42%

16

1.78%

68

30.51% 1165 34.86% 1331 18.36% 701 6.39% 244 2.72% 104 7.15% 273

47.12% 1799 36.41% 1390 11.39% 435 2.07%

79

0.68%

26

2.33%

89

51.55% 1968 33.42% 1276 10.50% 401 2.07%

79

0.63%

24

1.83%

70
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Consolidarea dimensiunii
internationale a activitatilor
de educatie si formare
58.56% 2236 31.38% 1198 7.31% 279 0.94% 36 0.29%
Consolidarea dimensiunii
internationale a activitatilor in
domeniul tineretului
46.02% 1757 33.11% 1264 10.82% 413 3.12% 119 1.96%

11

1.52%

75

4.98% 190

Procente din numărul total al aprecierilor privind contribuția la dezvoltare/
îmbunătățire în domeniiile educației, formării și tineretului a proiectelor
gestionate de Agenția Națională
Consolidarea dimensiunii internationale a…
Consolidarea dimensiunii internationale a…
Recunoasterea rezultatelor invatarii obtinute in…
Imbunatatirea transparentei rezultatelor invatarii…
Completarea reformelor de politici in domeniul…
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…

Cooperarea intre institutii din tarile participante la…
Modernizarea sistemelor de educatie si formare
Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si…
Consolidarea coeziunii sociale
Dezvoltarea de competente/abilitati relevante…

4.98%
3.12% 10.82%
33.11% 46.02%
1.52%
0.94%7.31%
31.38%
58.56%
1.83%
2.07% 10.50%
33.42%
51.55%
2.33%
2.07% 11.39%
36.41% 47.12%
7.15%
6.39%
18.36%
34.86%
30.51%
1.78%
1.89% 10.24%
32.40%
53.27%
0.92%
0.86%
5.87%
26.45%
65.77%
2.49%
3.33% 12.83%
35.88%44.76%
2.49%
3.95% 13.59%
35.15%44.03%
1.49%
2.17%8.36%
29.36%
57.88%
1.44%
1.70%9.04%
35.12%
52.54%
1.13%
1.52%
6.36%
26.01%
64.59%
1.57%
2.70% 10.66%
33.50%
50.97%
0.89%
0.97%7.62%
32.63%
57.81%
1.41%
1.65% 10.32%
38.61% 47.83%
1.26%
3.75% 12.07%
37.51%45.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
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
Promovarea dialogului intercultural
Cooperarea intre institutii din tarile participante la programul Erasmus+
Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor de educatie si formare
Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare
Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine
Cresterea atractivitatii institutiilor furnizoare de educatie, formare
Promovarea incluziunii sociale
Recunoasterea rezultatelor invatarii obtinute in contexte diferite
(formale/non-formale/informale)
Consolidarea coeziunii sociale
Modernizarea sistemelor de educatie si formare
Imbunatatirea transparentei rezultatelor invatarii obtinute in contexte de
invatare diferite
Dezvoltarea de competente/abilitati relevante pentru piata muncii
Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor in domeniul tineretului
Promovarea cetateniei active
Promovarea participarii la viata democratica in UE
Completarea reformelor de politici in domeniul tineret
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Scoruri medii
acordate

Procent din
scorul maxim

4.48
4.43
4.37
4.36
4.30
4.25
4.23

89.58%
88.66%
87.31%
87.11%
85.91%
85.05%
84.67%

4.20
4.18
4.17

83.92%
83.53%
83.41%

4.13
4.06
4.05
4.05
4.01
3.63

82.56%
81.12%
81.07%
80.94%
80.17%
72.63%

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: 4,18
Completarea reformelor de politici in domeniul tineret

3.63

Promovarea participarii la viata democratica in UE

4.01

Promovarea cetateniei active

4.05

Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor…

4.05

Dezvoltarea de competente/abilitati relevante pentru…

4.06

Imbunatatirea transparentei rezultatelor invatarii…

4.13

Modernizarea sistemelor de educatie si formare

4.17

Consolidarea coeziunii sociale

4.18

Recunoasterea rezultatelor invatarii obtinute in…

4.20

Promovarea incluziunii sociale

4.23

Cresterea atractivitatii institutiilor furnizoare de…

4.25

Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine

4.30

Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare

4.36

Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor…

4.37

Cooperarea intre institutii din tarile participante la…

4.43

Promovarea dialogului intercultural

4.48
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
Scor mediu

Se observă că cele mai mari scoruri corespund: Promăvării dialogului
intercultural (4,48) şi Cooperării între instituţii din ţările participante la
programul Erasmus+ (4,43), precum și Consolidării dimensiunii internaţionale
a activităţilor de educaţie şi formare (4,37). Scorul mic, de 3,63 rămâne ca și în
2019, cel calculat pentru Completarea reformelor de politici în domeniul
tineretului.
Respondenții care în anul 2020 au avut proiecte în implementare au

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?

62

Răspunsuri
3076
66.46%
1141
24.65%
293
6.33%
42
0.91%
76
1.64%
4628

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

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

3076

800
600
400

1141

200

293

42

76

suficient

în mică măsură

deloc

0
în foarte mare
măsură

în mare măsură

Răspunsuri

Media calculată din aceste răspunsuri este 4,22, mai mică decât cea din 2019 cu
0,33.
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
3280
70.87%
1028
22.21%
218
4.71%
38
0.82%
64
1.38%

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

4628
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Frecvența aprecierilor privind măsura în care participarea la
proiecte a răspuns nevoilor de dezvoltare personală ale
respondenților
1000
800
600
400
200
0

3280

1028

în foarte mare
măsură

în mare măsură

218

38

64

suficient

în mică măsură

deloc

Răspunsuri

Media calculată din aceste răspunsuri este 4,50, mai mică decât cea din 2010 cu
0,08.
In cazul întrebării următoare,
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 cu 0,07 decât în anul
2019 (4,50, față de 4,57 în anul 2019).
Răspunsuri
3035
64.85%
1143
24.42%
258
5.51%
29
0.62%
14
0.30%

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

4680

64

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

3035

800
600
400
1143

200

258

0
în foarte mare
măsură

în mare măsură

suficient
Series1
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29
în mică măsură

14
deloc

III.2. Aprecierile respondenţilor beneficiari ai proiectelor de
mobilitate Erasmus+ (KA1) în implementare în anul 2020
3322 dintre respondenți declară că în 2020 au avut în implementare sau au
participat in proiecte de mobilitate Erasmus+, ceea ce reprezintă o creștere în
valoare absolută cu 2667 de persoane față de 2019, adică de aproape 5 ori mai
mult.

Aveti în implementare, ați finalizat
sau ați participat la proiecte de
mobilitate Erasmus+?
NU, 496,
12.99%

DA, 3322,
87.01%

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

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

489
473
524
481

106
114
146
116

17
16
28
29

225
225
225
226

497

137

34

233

foarte
bună

bună

Explicaţii corecte

2511
2520
2425
2496

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

2447

Deschidere
Amabilitate
Explicaţii clare

Scor mediu în
anul 2020

Scorul mediu rezultat este:

4.70
4.70
4.64
4.68
4.65

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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4.67
93.40%

Se observă că nivelul cel mai ridicat de apreciere se referă la Amabilitatea și
Deschiderea cu care comunică și oferă consultanță reprezentanții ANPCDEFP,
iar aprecierea de nivelul cel mai scăzut corespunde clarității explicațiilor.
Având în vedere criza sanitară a anului 2020, respondenții au fost invitați să
aprecieze colaborarea cu personalul Agenției in depășirea problemelor apărute în
implementarea proiectelor de mobilitate Erasmus+ din cauza epidemiei de
COIVD 19. Aprecierele lor sunt prezentate în următoarele diagrame :

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

2219
2269
2155
2217
2177

480
447
511
461
451

103
97
122
118
114

28
24
43
33
41

518
511
517
519
565

Scor mediu în anul
2020

Scorul mediu rezultat este:

4.66
4.69
4.61
4.65
4.64
4.65
93%

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

Scorul mediu total de 4,65 este cu 0,02 puncte mai mic decât cel calculat pentru
colaborarea în condiții obisnuite cu personalul Agenției.
Frecvența aprecierilor făcute de către respondenții beneficiari de proiecte de
mobilitate Erasmus+ referitor la colaborarea cu reprezentanții ANPCDEFP
aflați în misiune de control/audit și scorurile acordate, sunt
tabelele și în diagramele următoare:
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prezentate în

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

2511
2520
2425
2496
2447

489
473
524
481
497

106
114
146
116
137

17
16
28
29
34

225
225
225
226
233

Scor mediu în
anul 2020

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare

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

4.70
4.70
4.64
4.68
4.65
4.67
93,40 %

Aprecierile privind modul în care s-a colaborat cu ANPCDEFP în vederea
implementării proiectelor de mobilitate 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

4,75

4,73

4,50

4,50

4,81

4,77

4,79

4,80

4,69

4,73

In 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 mobilitate în domeniul VET, respectiv Educația adulților. Cel
mai mic scor a fost acordat de beneficiarii proiectelor din domeniul Educației
universitare (pentru colaborarea cu personalul AN) și din domeniul Tineret
(pentru personalul aflat în misiuni de control/audit).
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În ceea ce privește aprecierea măsură în care respondenții sunt de acord cu
afirmația ” Am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate”, referitoare la cultura integrității în ANPCDEFP,
scolul mediu calculat pentru proiectele de mobilitate este de 4,16 puncte
(83,20% din maximum posibil). Un procent de 58,06% din totalul de respondenți
care au completat chestionarele pe cele 5 domenii ale proiectelor mobilitate au
bifat răspunsul ”Deloc”.
Aprecierile privind măsura în care proiectele de mobilitate Erasmus+ s-au
adresat nevoilor de dezoltare profesională și personală ale respondenților și
nevoilor instituțiilor beneficiare

sunt prezentate în tabelele și diagramele

următoare:
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate 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

2195
838
214
31
70

65.56%
25.03%
6.39%
0.93%
2.09%

Scorul mediu calculat în anul 2020 este de 4,39.
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de mobilitate
Erasmus+ a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare
personala?

Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

2348
765
149
26
60

70.13%
22.85%
4.45%
0.78%
1.79%

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

Scorul mediu calculat în anul 2020 este 4,48.
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În ce măsură derularea proiectului/proiectelor de mobilitate
Erasmus+

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

2073
856
210
22
13
174

61.92%
25.57%
6.27%
0.66%
0.39%
5.20%

Scorul mediu calculat în anul 2020 este 4,45.
Referitor la măsura în care proiectele de mobilitate Erasmus+ s-au adresat
nevoilor de formare profesională ale respondenților, aceștia apreciază că s-au
adresat în cea mai mare măsură acestor nevoi proiectele din domeniul Educației
școlare și în cea mai mică măsură proiectele în domeniul Educației universitare.
În ceea ce privește măsura în care proiectele de mobilitate Erasmus+ s-au adresat
nevoilor de dezvoltare personală ale respondenților, aceștia apreciază că s-au
adresat în cea mai mare măsură acestor nevoi proiectele din domeniul Educației
școlare și Tineret și în cea mai mică măsură proiectele în domeniul Educației
universitare. In ceea ce privește măsura în care proiectele de mobilitate
Erasmus+ s-au

adresat nevoilor de instituției/organizației beneficiare,

respondenții apreciază că s-au adresat în cea mai mare măsură acestor nevoi
proiectele din domeniul VET și în cea mai mică măsură 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

4.49

4.54

4.53

Educație universitară

4.26

4.40

4.24

VET

4.39

4.52

4.63

Domeniul proiectelor de
parteneriat strategic
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Educația adulților

4.41

4.48

4.61

Tineret

4,43

4.54

4,52

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, chestionarul specific completat
de respondenții care au declarant că au avut în implementare proiecte de
mobilitate a conţinut întrebări referitoare la:
•

activităţi derulate pentru asigurarea calităţii mobilităţilor;

•

documente agreate cu partenerii anterior mobilităţilor;

•

evaluarea și recunoașterea 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.
La întrebarea referitoare la activităţile derulate în cadrul proiectelor de mobilitate
pentru aisgurarea calităţii mobilităţilor, au răspuns 3079 de persoane, un procent
de 82,04% dintre ei declarând 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 s-au derulat astfel de activitati

55

1.79%

Altele tipuri de activitati (vă rugăm să menționați)

74

2.40%

Nu stiu ce activitati s-au derulat

85

2.76%

Inca nu s-au organizat mobilitati

310

10.07%

Întâlniri pregătitoare între parteneri

1049

34.07%

Activități care au avut drept obiectiv monitorizarea
In catalogul de cursuri au fost prezentate detalii privind asigurarea calitatii
cursurilor de formare.

1179

38.29%

1195

38.81%

Activități derulate
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Organizatia furnizoare a formarii a trimis o scrisoare de intentie.

1260

40.92%

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

1616

52.48%

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

1620

52.61%

2526

82.04%

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…

2526

Activități de promovare

1620

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

1616
1260
1195
1179

Întâlniri pregătitoare între parteneri

1049

Inca nu s-au organizat mobilitati

310

Nu stiu ce activitati s-au derulat

85

Altele tipuri de activitati (vă rugăm să
menționați)

74

Nu s-au derulat astfel de activitati

55
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52 de respondenți care au declarat Alte tipuri de activități au făcut următoarele
precizări referitoare la :
•

A avut loc una din mobilități.

•

Activitati de acomodare a studentilor la universitatea partenera

•

Activitati de diseminare in urma cursurilor efectuate.

•

Activitati de evaluare

•

Activitati de evaluare, validare/certificare a rezultatelor invatarii, activitati
de diseminare a rezultatelor.
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•

Activitati de intampinare a participantilor de institutia partenera

•

Activități de cooperare cu alte școli

•

Activități de diseminare și valorificare a rezultatelor.

•

Activități de implementare

•

Activități de voluntariat

•

Am participat doar la mobilitati de tineret organizate de Ong-uri din
domeniu

•

Am semnat contract de parteneriat, anuntat si promovat concursul de
selectie pt studenti, nominalizat candidatul, primit acceptul universitatii
respective, semnat LA, apoi candidatul a renuntat, din motive financiare.
Nu am ajuns inca in situatia de a face mai mult.

•

Ateliere de lucru cu părinții, specialiști în educație

•

Ateliere de lucru cu profesorii si elevii participanti, concursuri de selectie a
elevilor participanti la mobilitati, intalniri de diseminare a mobilitatilor

•

Avem un proiect ka101 2019, am desfasurat toate activitatile de
promovare, monitorizare, pregatire a participantilor, insa, nu s-a efectuat
nicio mobilitate din cauza pandemiei. Suntem intr-un mare impas, am
trimis mail catre expertul din agentie dar n-am primit niciun raspuns. De
asemenea, avem un ka229 2020, desfasuram doar activitatile locale,
mobilitatile fiind amanate de comun acord cu partenerii pana la o data la
care vor putea fi efectuate.

•

Cercetare privind nevoile de formare ale grupului țintă (studenți și
persoane angajate)

•

Cocncursul de selecţie a participanţilo- proba de competenţe profesionale

•

completare documente in drive comun

•

Comunicarea permamenta

•

Consultanta individuala cu viitorii participanti

•

Contacte directe (schiumb de opinii, rezolvare probleme programe
didactice si/sau cazare, probleme de sanatate etc)re,

•

Deoarece nu s-au derulat toate mobilitatile propuse din cauza pandemiei
am intreprins activitati online.

•

Dezvoltarea spiritului antreprenorial prin contactul cu condiţiile şi relaţiile
de muncă din spaţiul UE
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•

Discuții cu partenerii (email, telefonic, videoconferinte), completare de
chestionare de evaluare initiala trimise de furnizorul de formare

•

Discuții cu responsabilul de proiect

•

Doar mobilitati de studiu (SMS) au fost organizate pana in prezent, pentru
anul 2020 (retul mobilitatilor vor fi facute cu finantare 2019 pana la
iepuizarea lor)

•

Follow up la finalizarea activitatilor de formare

•

Furnizzorul de curs a fost cunoscuți momentul depunerii proiectului

•

In situații de pandemie nimeni nu îți oferă jutor

•

Intalnirile pregatitoare intre parteneri s-au desfasurat on-line.

•

Interdiseminarea

•

În fiecare zi de luni a săptămânii este organizată o întâlnire on-line cu toți
participanții la proiect.

•

Întâlniri online

•

Întrunire echipă de management proiect la nivelul școlii , concurs de
selecție,

membrii

echipă

de

implementare

proiect.

Colaborarea/

menținerea legăturii cu partenerii din proiect.
•

Nu am beneficiat de o experienta a mobilitatii Erasmus precum cele din
alti ani din cauza PANDEMIEI COVID19 deci nu doresc sa dezvolt.

•

Nu am derulat programe/stagii de formare

•

Proiectul are ca data de început 15 decembrie 2020, de aceea nu am facut
inca pasi in demararea lui.

•

Promovare culturala.

•

Relatiile dintre organizatiile de primire - furnizare au fost extrem de legate,
prompte si rapide. e

•

Reorganizarea activitatilor ca urmare a prelungirii duratei proiectului

•

S-a amânat mobilitatea datorita pandemiei

•

S-a constituit echipa de organizare, s-au elaborat criterii de selecți a
participanților la formare

•

S-au elaborat diagrama Gantt si procedura de monitorizare a
implementarii mobilitatilor stagiarilor VET si Staff VET

•

S-au incheiat MoU inca din timpul scrierii aplicatiei de proiect, care au fost
reconfirmate/actualizate inaintea efectuarii mobilitatilor.
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•

Selecția participanților pentru mobilitate

•

Sesiuni de Q&A organizate de Biroul Erasmus+

•

Staff Training Abroad

•

Stagiile de formare au fost amanate pentru anul 2021.

•

Ședință tehnică EMP

•

Video conferinte Zoom pt pregatire

•

Workshopuri, supervizari

Conform răspunsurilor date de cei 3079 de respondenți, cei mai mulţi dintre
beneficiari au agreat cu partenerii/furnizorii, anterior mobilităţilor, in primul
rând conţinutul programelor de formare (71,16% dintre respondenţi),
responsabilii și responsabilitățile privind îndrumarea participanților la formare
(61,16%) și modalitatile de evaluare a rezultatelor invatarii (53,85%).
Anterior mobilitatilor au fost agreate cu partenerii/furnizorii de
formare următoarele:

Aspecte agreate
Nu s-a agreat nimic cu partenerii/furnizorii de formare anterior mobilitatilor
Altele intelegeri cu partenerii/furnizorii de formare (vă rugăm să menționați)
Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in misiuni de predare
Nu stiu ce s-a agreat cu partenerii/furnizorii de formare anterior mobilitatilor
Inca nu s-au organizat mobilitati
Responsabilii si responsabilitatile privind monitorizarea programelor de formare
Modalitatile de validare si certificare a rezultatelor invatarii
Modalitatile de evaluare a rezultatelor invatarii
Responsabilii si responsabilitatile privind indrumarea participantilor la formare
(mentorat/tutorat)
Continutul programului de formare
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Număr de
răspunsuri
38
42
70
189
379
1581
1658
1725

Procent din
numărul
total de
răspunsuri
1.23%
1.36%
2.27%
6.14%
12.31%
51.35%
53.85%
56.02%

1883
2191

61.16%
71.16%

Frecvența declarațiilor privind aspectele agreate anterior
mobilității cu partenerii/furnizorii de formare
Continutul programului de formare

2191

Responsabilii si responsabilitatile privind indrumarea
participantilor la formare (mentorat/tutorat)

1883

Modalitatile de evaluare a rezultatelor invatarii

1725

Modalitatile de validare si certificare a rezultatelor
invatarii
Responsabilii si responsabilitatile privind
monitorizarea programelor de formare

1658
1581

Inca nu s-au organizat mobilitati

379

Nu stiu ce s-a agreat cu partenerii/furnizorii de
formare anterior mobilitatilor
Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in
misiuni de predare
Altele intelegeri cu partenerii/furnizorii de formare
(vă rugăm să menționați)
Nu s-a agreat nimic cu partenerii/furnizorii de
formare anterior mobilitatilor

189
70
42
38
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În cee ace privește informarea participanţilor la mobilitate, înainte de derularea
propriu-zisă a mobilităţii, cu privire la condiţiile de validare a rezultatelor
învăţării, la recunoaşterea şi la transferul acestora s-a făcut în cazul majorităţii
respondenţilor (62,97%):
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 stiu daca anterior mobilitatii participantii au fost informati cu privire la
validarea si recunoasterea rezultatelor invatarii
Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in misiuni de predare
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

1939
408

62.97%
13.25%

338

10.98%

131

4.25%

124
98

4.03%
3.18%

41

1.33%

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

41

Nu este cazul deoarece mobilitatile au constat in
misiuni de predare

98

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

124

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

131

Au cunoscut doar conditiile de validare a
rezultatelor invatarii pe care urmau sa le obtina in…

338

Inca nu s-au organizat mobilitati

408

Au cunoscut atat conditiile de validare cat si de
recunoastere in context national a rezultatelor…
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În cazul a 35,34% dintre respondenți, evaluarea s-a realizat atât la organizațiile
partnere/furnizoare de formare, cât și la întoarcerea în țară, rezultatelor învățării
de către organizația de primire. Acest procent continuă trendul din anii anteriori
cu privire la dublă evaluare a persoanelor participante la mobilitate.
Evalaurea 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

1088

35.34%

908
460

29.49%
14.94%

388
92
78
65

12.60%
2.99%
2.53%
2.11%

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

65

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

78

Nu stiu

92

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

388

Nu este cazul, inca nu au avut loc mobilitati

460

Au fost evaluate la sfarsitul mobilitatii la
organizatiile partenere/ furnizoare de formare

908

Au fost evaluate atat la organizatiile
partenere/furnizoare de formare cat si la…

1088
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Doar 39,40 % dintre respondenţi declară că participarea la mobilitate a fost
documentată cu documentul Mobilitate Europass sau Youthpass. Un procent
mult mai mare, de 48,88% de respondenți declară că au primit certificate de
participare, deși eliberarea documentului de Mobilitate Europass este obligatorie
pentru participanţii la mobilităţi în domeniile: Educaţie şcolară, Educaţia
Adulţilor şi VET (2262 respondenţi).
Persoanele participante la mobilitati:

Tip de certificare
Au primit alt tip de certificat (vă rugăm să menționați)
Nu stiu
Nu au primit niciun fel de certificat
Nu este cazul pentru ca inca nu s-au derulat mobilitati
Au primit Documentul Mobilitate Europass sau Youthpass
Au primit certificat de participare
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Număr de
răspunsuri
72
283
328
462
1213
1505

Procent din
numărul total de
răspunsuri
2.34%
9.19%
10.65%
15.00%
39.40%
48.88%

Frecvența declarațiilor privind tipurile de certificare a participării la
mobilitate
Au primit certificat de participare

1505

Au primit Documentul Mobilitate Europass sau
Youthpass

1213

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

462

Nu au primit niciun fel de certificat

328

Nu stiu

283

Au primit alt tip de certificat (vă rugăm să menționați)
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49 de persoane care au declarat că au primit alt tip de certificat au menționat că :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Am avut o bursa de practica asa ca am primit o fisa de evaluare finala.
Am primit Transcript of Work semnat si stampilat de mentor si institutia
gazda
Am primit un atestat ce confirmă că mi-am desfășurat mobilitatea și
perioada mobilității
Am primit un certificate of stay, pe care este notata perioada petrecuta la
institutia gazda
Atestat
Atestat de predare a unui numar de 8 ore in cadrul mobilitatii
Au primit certificate lingvistice pentru limba studiata la organizatia
partenera ( limba tarii gazda)
Certificat de la firmele intermediare
Certificat de participare la curs de limba portugheză
Certificat de particitpare la activități short term exchange.
Certificat de practica
Certificat de practica
Certificat de practică (de la organizația gazdă)
Certificat lingvistic pentru limba portugheza
Certificate of attendance
Certificate of departure
Certificate of stay
Certificate of stay or attendance
Certificate of stay or attendance
Certificate of stay, Table of records
Certificatele și toate documentele aferente au fost completate de mine, ca
mentor.
Contract
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Credite europene
De confirmare a perioadei si activitatii de predare
De recunoastere
Diploma Deuf
dubla diploma
ECVET
Eu nu am primit încă nici un document.
eurpass mobility
Foaie matricolă
Inca nu s-a finalizat semestrul pentru a fi evaluati si a primi certificat
Learning Agreement
Learning Agreement cu mentiunea notelor si a creditelor obtinute
Learning Agreement Student Mobility for Traineeships
Learning Agreement-ul semnat atat de universitatea din tara, cat si de
universitatea gazda
Letter of attendance
Mobilitatea e în curs de desfășurare
Nu am beneficiat de o experienta a mobilitatii Erasmus precum cele din
alti ani din cauza PANDEMIEI COVID19 deci nu doresc sa dezvolt.
varianta adaptata in conditii de COVID-19
Pașaport lingvistic
Pe langa Certificatul de participare, studentii au primit si Transcript of
Records cu rezultatele obtinute
Scrisoare oficiala de confirmare a participarii
Sea service
Situație școlară
Transcript of Records
Transcript of Records (Foaia matricolă) cu notele de la universitatea gazdă
Transcript of Records de la facultatea partenere
Transcript of records si Learning Agreement de final

În ceea ce privește raportarea rezultatelor învăţării obţinute în mobilitate la
standardele de pregătire profesională sau la standardele ocupaţionale,
respondenţii declară în proporție de 58,59% că acestea au corespuns în totalitate
și de 15,36% că au corespuns parțial.
Activitatile de formare derulate in perioadele mobilitatilor au vizat
rezultate ale invatarii care corespund standardelor de formare
profesionala/ocupationale

pentru

participantilor:
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calificarile/ocupatiile

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

Procent
din
numărul
total de
Număr de
răspunsuri
răspunsuri
1804
58.59%
473
15.36%
448
14.55%
145
4.71%
101
3.28%
63
2.05%
45
1.46%

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

45

Nu este cazul, activitățile au fost de învățare nonformală (proiecte de tineret)
Nu este cazul pentru ca mobilitatile au constat in
misiuni de predare

63
101

Nu stiu

145

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

448

DA - partial

473

DA - in totalitate

1804
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64,21% dintre respondenți au beneficiat de activități de formare de către
organizaţiile de trimitere, în care învață sau lucrează anterior derulării
mobilității.
Participantii la mobilitati cu scop de invatare sau formare au fost sprijiniti
de institutia sau organizația in care lucreaza/invata:

Situații posibile
NU
Nu stiu
DA - partial
Nu este cazul pentru ca nu au fost inca organizate mobilitati
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Număr de
răspunsuri
46
188
409
459

Procent din
numărul total de
răspunsuri
1.49%
6.11%
13.28%
14.91%

DA - in totalitate

1977

64.21%

Frecvența declarațiilor privind sprijinul acordat participanților la
mobilitate de către organizația de trimitere:
2500

1977

2000
1500
1000
409

500
46

459

188

0
NU

Nu stiu

DA - partial

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

Număr de răspunsuri

Referitor la sprijinul acordat de către organizația/instituția de trimitere, un
număr de 827 de respondenți au făcut următoarele comentarii:
•
•

•
•

•

•
•
•

Informare, documentare, asigurarea logisticii necesare
Am organizat sesiuni de informare, in care le-au fost explicati toti pasii pe
care trebuie sa-i urmeze, am tinut legatura cu ei in timpul perioadei de
mobilitate si i-am indrumat in orice situatie am fost solicitati, am raspuns
cu promptitudine tuturor cerintelor si am solutionat eventualele probleme
care au intervenit
Au beneficiat de consultanță în domeniul în care au dorit să se
specializaze
Consiliere in alegerea tipului de mobilitate și a instituției gazdă, oferirea de
informatii despre sistemul educațional din țară gazdă, suport in asigurarea
transportului si a cazari, cursuri de limbi straine
Informare despre conținutul cursului, despre modalitatea de certificare;
relații despre organizația furnizoare, despre posibilitățile de cazare și
transport; activități de pregătire (de specialitate, lingvistică, pedagogică,
culturală);
Institutia a dovedit intelegere, seriozitate si deschidere, sprijinindu-ne pe
toate caile, inclusiv prin suplinirea orelor in perioada cand am fost plecati.
Instruiri in faza de pregatire a mobilitatilor; asistenta individuala;
monitorizari pe parcursul mobilitatii.
Organizare stagii de pregătire linvistică, interculturală; organizarea
portifoliului de prezentate a scolii; diseminarea mobilitatilor în cadrul
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activitatilor scolii ( Consiliul profesoral, comisii metodice, activitate Cercuri
metodice, Ziua Scolii, lectorate părinți);
Pregatire culturala, pregatire lingvistica, informari asupra proiectului,
informari asupra partenerilor din proiect, informari referitoare la transport,
cazare, mese, informari referitoare la program
Pregatirea documentelor in toate etapele mobilitatii; pregatire lingvistica;
pregatire culturala; suport pentru gasirea mijloacelor de transport si pentru
gasirea cazarii.
Pregatirea pedagogica, culturala, lingvistica inainte de mobilitate
mentorat pe parcursul mobilitatii
premergător obținerii finanțării, a încurajat implicarea a cât mai mulți
colegi;
a mobilizat întregul colectiv în vederea participării la atelierele de lucru și
ulterior în implementarea noțiunilor învățate la curs.
a pus la dispoziția echipei de lucru toate instrumentele de logistică și toată
documentația necesară."
prin gestionarea proiectului Erasmus Plus la nivel centralizat de catre
asociatia beneficiara
prin indrumare asupra ce inseamna mobilitate, ce inseamna implicarea in
acest proiect, cum colaboram pentru etapa de diseminare
prin intalniri recurente de echipa, pentru coeziune si colaborare in echipa,
dar si in scop de mentorat si pregatire"
prin organizarea de pregatire culturala, lingvistica si de specialitate
inanintea participarii la mobilitatea
prin asigurari de sananate sau situatii de urgenta
prin informatii ce ar putea fi necesare in situatii de uregenta (numere de
telefon, adrese, copii documente salvate)"
s-a asigurat suplinirea participantilor pe durata mobilității, au fost pregătiși
cultural și lingvistic
Semnarea contractelor, deschiderea conturilor, organizarea pregatirilor
premergatoare mobilitatii, comunicarea cu partenerii, stabilirea
responsabilitatilor in timpul si dupa derularea mobilitatii, etc.
sprijin în completarea documentelor contractuale
ore de pregătire pentru limba engleză
sprijin pe tot parcursu perioadei de mobilitate
sprijin logistic, cultural
sprijin pentru completarea documentelor in toate etapele de pregatire si
desfasurare a mobilitatii;
sprijin pentru pregature lingvistica;
sprijin pentru cautarea mijloacelor de transport si a cazarii
Sprijinul a constat in activitati suplimentare de pregatire profesionala
participantilor in domeniul electronica, corelate cu activitatile din programul
de lucru propus in Proiectul Erasmus + si lectii suplimentare de pregatire
lingvistica (lb engleza ).
suport lingvistic - participare la cursuri de formare în limba engleză;
pregătire culturală și pedagogică;
elaborare de documente de prezentare a unității de învățământ, modele
de bune practici.
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*Informare privind oportunitati de mobilitate *Pregatirea mobilitatii
*Recunoastere rezultate mobilitate
"1) asistenta psihologică;
2) asistenta pe tot parcursul stagiului (prin email etc)"
"1. Pregatire pedagogica, culturala si lingvistica
2.aspecte practice ce tin de organizarea mobilitatilor: asigurare cazare,
transport, masa"
"1. Pregatire pedagogica, culturala si lingvistica.
2. Aspecte ce tin de organizarea mobilitatilor, asigurare cazare, transport,
masa."
A asigurat acoperirea orelor de catre un alt coleg si oportunitatea de a
disemina informatia
A constat in cursuri si activitati organizate de universitatea gazda.
A existat colaborare, s au organizat sesiuni de familiarizare culturala.
A existat in permanenta o persoana de contact careia ne puteam adresa
in legatura cu orice problema
A existat o buna comunicare intre mine si coordonatorul mobilității de la
Universitatea din Bucuresti si mi-au fost semnalate la timp neregulile
comise, putând să le modific ulterior.
A fost acordat suport de studiu si acces la biblioteca facultatii
A fost acordat tot sprijinul necesar pentru a obține o experiență frumoasă
cât pentru mine atât și pentru ei.
"A fost asigurată pregătirea lingvistică, culturală și de specialitate
Au fost îndeplinite toate formalitățile necesare asigurării siguranței în
timpul călătoriei și pe perioada șederii (asigurări de călătorie, card de
sănătate european)"
A fost asigurată suplinirea participanților la mobilitate, au fost puse la
dispoziție documentele necesare și logistica.
A fost mereu o comunicare eficientă. A existat deschidere pentru a
răspunde la toate întrebările apărute pe percurs. Am primit mereu cele mai
actuale informații.
A fost mobilitate de predare
A fost o săptămână foarte provocatoare pentru noi și ceilalți participanți,
folosind orice ocazie pentru a ne crește motivația de a merge mai departe
și de a gândi pozitiv. Ne-am îmbunătățit abilitățile și competențele legate
de predare, abilitățile de viață precum și abilitățile de team building,
comunicare verbală / nonverbală și interpersonală.
A fost ținută legătura în permanență cu instituția în care învăț
A oferit suport pentru invtare, spatiu de lucru, materiale informative si
sprijin.
Acces la bibilioteca ultra moderna, sprijin din partea biroului Erasmus dar
si al profesorilor, mentor din partea ESN pentru o integrare eficienta.
"Acces
la
rezultatele
cercetarilor/studiilor/procedurile/metodologiile/bunele practici detinute de
organizatia gazda
Acces pentru observarea modului de derulare a activitatilor practice, cu
exemplificari concrete
Indrumare si feed-back in desfasurarea unui esantion de munca"
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Acces rapid si eficient la resurse financiare , logistice si cooperare
benefica cu persoane responsabile implicate in buna desfasurare a
mobilitatii.
"accesul în biblioteci, activități de cercetare și activități artistice;
s-a facilitat întâlnirea unor personalități de interes"
Acestora li s-a oferit suma corespunzătoare din grant pentru subzistență,
au beneficiat de pregătire lingvistică și culturală anterior mobilităților,
sprijin în alcătuirea materialelor de prezentare în mobilități, asistență și
îndrumare în cadrul mobilităților etc.
Acolo unde au existat cazuri de motivare a absentelor pentru participarea
la stagiul de mobilitate al tinerilor, acestea au fost motivate de institutiile
de invatamant din tarile de origine ale participantilor.
Acordarea acelorași drepturi ca și studenților la zi de la universitatea
respectiva
Acordarea de spatii unde se pot desfasura activitatile.
Activitatea a fost monitorizată zilnic, astfel încât oricând să fim sprijiniți cu
informații, materiale.
activitati de formare lingvistica si culturala
monitorizare in perioada mobilitatii
furnizarea de informatii cu privire la modul de desfasurare a cursului de
formare"
activitati de informare, clarificari ulterioare, instructiuni pentru intocmirea
corecta a documentelor , comunicare permanenta intre institutia emitenta
si participant, support logistic in organizarea si desfasurarea in bine
conditii a mobilitatii, integrarea participantilor incoming la mobilitate in
cadrul comunitatii academice, sprijin in recuoasterea rezultatelor
mobilitatilor
Activitati de introducere a studentilor la sistemul universitar si viata locala
anterior inceperii cursurilor
"Activitati de pregatire generala, profesionala, culturala, lingvistica.
Au fost organizate sedinte de informare, s-a acordat consultanta in
completarea contractelor, in generarea documentelor de mobilitate, in
pregatirea participantilor pentru stagiile de formare (materiale
promotionale scoala, sprijin lingvistic, sprijin in gasirea mijloacelor de
transport si cazare). S-a tinut legatura cu partenerii si cu participantii,
inainte, pe durata si dupa mobilitate, asigurand asistenta in completarea
documentelor (acord modbilitate, angajament de calitate). La
intoarcerea din mobilitati s-a acordat sprijin in completarea raportului,
evaluarea activitatii si a rezultatelor obtinute."
Activitati de pregatire lingvistica, culturala, de specialitate
Activitati de pregatire lingvistica, culturala, metodica si sprijin asigurat pe
tot parcursul mobilitatii.
activitati de pregătire (lingvistică, de specialitate, culturală, pedagogică)
Activitati de proiectare a invatarii; activitati de multiplicare;activitati de
diseminare.
Activitatile au fost de invatare non-formala
Activități de pregătire, sprijin pe perioada derulării mobilităților, sprijin în
realizarea activităților de diseminare.
"Activități didactice
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Sprijin administrativ
Seminarii de orientare și integrare
Facilitarea participării la activități extracurriculare și extrașcolare"
Activități practice, teoretice in specialitatea kinetoterapie. Activități de
dezvoltare a cunoștințelor lingvistice și acomodare in mediul de activitate
și viața .
Acum se derulează programul de pregătire lingvistică, logistica..etc ptr
desfășurarea mobilităților. Echipa manageriala a asigurat desfășurarea
programului(platforma G-suite, a afișat rezultatele selecției, și-a asumat și
alte responsabilități - acte aditionale- făcând parte din echipa de proiect)
ajutor cu documente, sfaturi, indrumari
Ajutor în ceea ce privește practica în domeniu.
"-ajutor în organizarea mobilității
-asigurarea activităților de predare-învîțare în timpul mobilității"
Ajutor pentru orice problema care tine de comunicarea intre universitarea
de primire si cea de placare.
Ajutor pentru orice problema sau întrebare care a apărut
Ajutor pentru rezolvarea problemelor și nelămurilor
Ajutor privind obtinerea asigurarilor, biletelor pentru transport, asigurarea
logisticii pentru cursul OLS.
Alegerea cazarii, alegerea celei mai bune rute cu avionul, sfatul pentru
optarea asigurarii de sanatate pe perioada mobilitatii, documentarea
referitoare la cultura tarii unde urma sa ne deplasam
Alegerea cursului potrivit, îndrumare privind documentele necesare, sprijin
în stabilirea legăturii cu furnizorul de formare, îndrumare privind
diseminarea...
Am avut evenimente pentru promovarea programului Erasmus +
Am avut întreg sprijinul Biroului Erasmus din UDJ Galați pentru
completarea documentației aferente mobilităților.
Am avut sprijinul instituției total, când aveam nevoie să mi se răspundă la
o întrebare sau nelămurire.
Am beneficiat de pregatire lingvistica, culturala.
Am colaborat, am primit toate informatiile cerute, am participat la formari
Am experienta proiectelor de tineret. Au fost motivate absentele elevilor
/studentilor participanti la mobilitati. In cazul tinerilor angajati, majoritatea
au ales solutia unui concediu.
Am foat ajutați ori de câte ori am avut necesitate sau neclaritate
Am fost ajutat la locul de munca sa invat cat mai multe lucruri in perioada
de pregatire conform fisei postului si domeniului de activitate si, in acelasi
timp, am fost indrumat sa ma bucur de experienta lucrului intr-o tara
straina cu o cultura diferita
Am fost ajutat pe parcursul mobilitatii si dupa aceasta cu informatii utile
legate de birocratia aferenta mobilitatii si a fortei majore
Am fost anunţaţi de universitate despre posibilitatea de a participa la o
mobilitate Erasmus.
Am fost ghidata ,am primit sfaturi si ajutor in privinta materialelor si
orarului.
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Am fost in totalitate sprijiniti de institutia in care imi fac studiile prin
atirnarea receptiva a persoanelor responsabile de mobilitate , informare la
timp si raspuns la orice intrebare adresata dumnealor.
Am fost incurajati de catre corpul profesoral si foarte bine indumati inspre
completarea documenteleor si luarea celor mai potrivite decizii pentru noi,
de catre reprezentantii biroului Erasmus+ (disponibilitate foate ridicata,
seminarii de informare, suporturi informative scrise, consultanta)
Am fost informați în mod corespunzător de câtre personalul responsabil
pentru mobilitățile Erasmus, că în ce constă participarea la un astfel de
program, și ce fel de avantaje are. Respectiv, când am avut întrebări sau
nelămuriri legate de candidaturii în program, am primit ajutor adecvat.
Am fost informați în permanență despre tot ceea ce trebuia sa facem,
despre program, despre stagiile de formare, etc. Totul s-a desfășurat si a
decurs normal, fără a întâmpina dificultăți.
Am fost instruită cu privire la completarea documentelor necesare
mobilității de învățare de care am beneficiat.
Am fost instruiti si ajutati in toate tipurile de probleme in care ne am aflat.
Am primit de fiecare data raspuns la toate intrebarile legate de mobilitate.
Am fost îndrumata înainte sa plec de Prof. Coordonator Adrian Brate care
m-a susținut atât pe durata mobilității cât si după mobilitate .
Am fost mentorati de profesionisti exceptionali.
Am fost multumita de informatii dar era greu de comunicat cu
reprezentantul universitatii gazda
Am fost pregătiți, încurajați și ni s-a oferit șansa de a participa în
mobilitățile Erasmus care ne-au ajutat foarte mult în învățare și dezvoltare.
Am fost sprijinit cand a fost nevoie
Am fost sprijinita in permanenta prin intalniri online in care profesorii
indrumatori se interesau atat de starea mea personala in contextul
pandemiei, cat si de situatia mea la cursuri.
Am fost sprijinita in totalitate de istitutia scolara unde imi desfasor
activitatea, in toate demersurile pentru participarea la proiect.
Am fost sprijinită atunci când am solicitat informații, precum și în contextul
Covid-19, am primit alternative pentru a finaliza mobilitatea.
am fost sprijiniti cu informatii legate de selectie a candidatilor, mobilitate,
trasport, cazare si ,masa, program profesional, program cultural, evaluare
si recunoasterea rezultatelor invatarii.
Am fost sprijiniti de catre institutie si cordonati ca sa ne incadram in viata
academic, am primit si carduri de student pentru a beneficia de diverse
reduceri studentesti
Am fost sprijiniti in organizarea mobilitatilor, in promovarea si disiminarea
informatiilor pe care le-am aflat in cadrul mobilitatii, prin faptul ca ne-au
ajutat sa gasim inlocuitori pentru perioada in care am fost plecati.
Am fost sprijiniti partial, dar comunicarea cu cadrele didactice de la
universitatea de origine si de la cea de primire a fost dificila (raspuns greu
la email sau deloc etc.).
Am fost sprijiniți din toate punctele de vedere de instituția în care lucrăm.
Am fost sprijiniți în activitățile de pregătire de specialitate,lingvistică,
pedagogică,
culturală. S -au derulat activități de diseminarea și
promovare a proiectului.
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Am fost supravegheati, au fost ținute cursuri, au organizat vizite în
laboratoare.
Am fost sustinuta de catre facultatea, am comunicat destul de des cu cei
de la biroul Erasmus si cu profesorul responsabil.
Am fost sustinuți să participăm la proiect, tot colectivul de profesori a
participat la realizarea portofoliului .
Am fost ținuți la curent cu informații.
Am fost ținuți la curent tot timpul cu situația mobilității și ni s-au răspuns la
toate întrebările pe care le-am avut
Am participat impreuna cu directorul institutiei la cursul de formare, deci
sprijinul a fost maxim, incepand cu semnarea tuturor documentelor,
crearea legitimatiilor de prof pentru a putea vizita obiective culturale, pana
la mediatizarea cursului in presa, in cadrul consiliilor prof.
Am participat la un Short term pupils exchange
Am păstrat pe toată perioada o foarte bună legătură cu responsabilii
Erasmus, mi-au răspuns foarte prompt la toate întrebările și mi-au trimis
în timp util toate informațiile privind opțiunile pentru continuarea stagiului,
având în vedere că programul s-a derulat în perioada primului val al
pandemiei, iar eu am optat pentru a rămâne în țara gazdă.
Am primit grantul financiar Erasmus cât și ajutor din partea biroului
Erasmus atunci când am avut neclaritati și am avut nevoie de îndrumare
pentru un proces corect al desfășurării mobilitatii
"Am primit acel grant de 520 de euro lunar, care nu s-au dat lunar. Am
primit 80% din suma totală pe ce 5 luni de mibilitate cand am ajuns la
universitatea gazda și am trimis Certificate of Arrival, și restul de 20% la
întoarcerea din tara gazda.
Nu am primit foarte mult sprijin referitor la găsirea unui loc de cazare în
tara respectiva. A trebuit sa ne descurcam singuri "
Am primit ajutor in alegerea corecta a materiilor pe care urma sa le studiez
și la completarea learning agreemet-ului. De asemenea am primit toate
informatiile referitoare la mobilitate.
Am primit apeluri telefonice constant pentru a verifica dacă totul decurge
in regula și dacă nu sunt probleme, am reușit mereu sa luam rapid legătura
cu un reprezentant al universității din România, am primit actele și
informațiile la timp.
Am primit concursul resposabililor Erasmus din Unversitate in elaborarea
intregului program de formare
Am primit indicatii despre tot ce nu am reusit sa ma descurc singur
Am primit indicații despre ce trebuie să fac.
Am primit indrumari despre procedurile administrative de urmat dupa
ajungerea in institutia gazda si sfaturi despre cum sa caut si sa gasesc
cazare in localitatea institutiei gazda, dar acestea din urma au fost
nesatisfacatoare.
Am primit informatii cu privire la modul de completare al Learning
Agreement.
Am primit orice informatie necesara in timp foarte scurt.
Am primit raspuns la toate intrebarile
Am primit răspuns imediat la absolut toate întrebările care au apărut în
timpul mobilității.
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Am primit sprijin de la instituția în care învat pentru orice nelămurire am
avut, am primit și anumite cursuri de care aveam nevoie.
Am primit sprijin in toate situațiile dilematice referitoare la participarea la
cursuri, transport și adaptare la noul mediu.
Am primit sprijin informațional și moral pe tot parcursul mobilității.
Am primit sprijin si indrumari pe tot parcursul mobilitatii (atat online cat si
fizic): de la informari referitoare la depunerea candidaturii, completarea
formularelor, suport si cooperare in timpul efectuarii activitatii de formare
cat si sfaturi ce au rezultat in buna desfasurare a mobilitatii (informatii
practice asupra modalitatilor de calatorie/transport urban in tara gazda,
informatii referitoare la masurile de protectie impotriva covid si
reglementarile din tara gazda).
Am primit sprijin si sfaturi din partea coordonatorilor erasmus din tara de
origine dar atât si de la profesorii din Universitatea gazdă.
Am primit sprijin și informații pe parcursul intregii mobilități ,în special pe
perioada pandemiei pentru revenire din mobilitate .
Am primit sprijin, în problemele întâmpinate, de la biroul ErasmusPlus și
susținere emoțională și profesională, din partea doamnei profesoare de
franceză.
Am primit toate informațiile si sprijinul necesare pentru desfășurarea buna
a mobilității. Departamentul de Relatii internationale al Universitatii la care
am fost studenta mi-a oferit îndrumare si ajutor.
Am putut apela oricand la biroul de relatii internationale atunci cand
intampinam diferite nelamuriri legate de mobilitate
Am semnat contractul de finanțare cu angajatorul, ni s-a aprobat cererea
de învoire de la cursuri pt a participa la mobilitati. La întoarcerea din
mobilitati ni s-a permis să facem diseminarea rezultatelor si activităților
proiectului în interiorul liceului- CA, CP, la ședințele de catedră, la
ședințele cercului pedagogic .
Am semnat contractul de finanțare cu directorul instituției la care sunt
angajată si mi s-a aprobat cererea de învoire de la cursuri pe perioada
desfășurării mobilitatii. La finalizarea mobilitatii , mi s-a permis să
diseminez activitățile si rezultatele proiectului in mediul intern al liceului: in
Consiliul profesoral, in Consiliul de administrație, in ședințele de catedră,
de arie curriculară si pe site-ul liceului.
Am solicitat cardul european de sanatate pentru elevii ce urmau sa plece
in mobilitate.
Am tinut legatura pe tot parcursul mobilitatii si ne-au sprijinit cu informatii.
Am ținut legătura în permanență și acolo unde au apărut probleme am
corespondat cu persoanele responsabile cu rezolvarea problemei din
instituția parteneră.
Anterior mobilitatilor, echipa de proiect a organizat în România pregătirea
participanților, constând in: pregatire pedagogică, pregatire culturala,
pregatire lingvistică. De asemenea elevii au fost sprijiniti in obținerea,
înainte de plecarea în mobilitate, a Cardului European de Asigurare de
Sanatate. De asemenea elevilor li s-a asigurat accesul la computerele
școlii pentru intocmirea dosarului de selectie si printarea documentelor
precum si in elaborarea raportului de mobilitate.
-asigurare suplinire specializata, asigurare cofinantare, asigurarea bazei
materaiale si oportunitati pt implementare activitati si diseminare
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Asigurarea cheltuielilor de cazare, masa, transport si suport individual
Asigurarea conditiilor de participare. Asigurarea aplicarii/utilizarii celor
invatate. Asigurarea posibilitatii de diseminare a celor invatate.
Asigurarea informatiilor
Asigurarea logisticii și spațiilor necesare derulării cursurilor pregătitoare.
Asigurarea pregatirii lingvistice, informatice si culturale, plata cursurilor,
asistenta oferita pentru achizitionarea serviciilor de transport si cazare
Asigurarea pregătirii lingvistice, culturale
Asigurarea resurselor necesare, sprijin în implementarea proiecturlui.
Asigurarea spațiului pentru activități, asigurarea logisticii, întocmirea
documentelor aferente, sugestii
Asigurarea suplinirii în timpul deplasării pt curs
Asigurarea suplinirii orelor.
Asigurarea tuturor condițiilor din școală, asigurarea suplinirii la ore
asigurari de calatorie, transfer aeroport Bucuresti
asistenta in achizitia biletelor, pregatire culturala, pregatirea
workshopurilor, ajutor in partea de diseminare a rezultatelor
Asistenta in incarcarea pe platforma a dovezilor, coordonarea si
organizarea activitatilor.
Asistenta la întocmirea dosarului, răspunsuri prompte la întrebări
Asistenta pe parcursul intregului proces; pregatire lingvistica; pregatire
pentru calatorie; sprijin pe parcursul deplasarii;
Asistenta pe parcursul mobilitatii.
Asistenta prin mail pe intreaga durata a mobilitatii
Asistență în cazul oricăror întrebări sau probleme care puteau să apară.
Asistență pe toată durata stagiului in soluționarea oricăror probleme
întâmpinate
Asistență, furnizare de informații de contact etc.
Atat cei din instituta de acasa cat si cei din instutia gazda mi au fost alaturi
si m au ghidat atunci cand am avut nevoie.
Atat profesorii din timpul mobilitatii de studiu, cat si organizatia din timpul
mobilitatii de practica m-au sustinut, m-au ajutat sa ma integrez si mi-au
raspuns la intrebari de fiecare data cand aveam nevoie de ajutor.
Atât financiar, privind bursa ERASMUS+, cât și informațional așa zis. Au
răspuns mereu la orice întrebare sau au ajutat în cazul în care au apărut
anumite modificări.
Atunci cand participantii au avut neclaritati sau intrebari in cadrul anumitor
ateliere, sau cand au fost nevoie de anumite concretizari intotdeauna
echipa de proiect sau responsabilul de programe a oferit concretizari si
explicatii. Organizatorii au fost deschisi de adapta activitatile in functie de
necesatitatile participantilor - de a pune un mai mare accent pe partea
practica sau pe cea teoretica.
-au asigurat derularea activităților prevăzute în proiect
"Au avut alocat timpul necesar, din programul de lucru, pentru pregătirea
mobilităților (pregătirea lingvistica, culturală etc.)
Au fost susținuți în organizarea activităților la revenirea din mobilitate."
Au avut foarta multa rabdare
"Au avut la dispozitie cele trei forme de pregatire. Acestea au fost gratuite
deoarece participantul Anghel Daniel, irijat în responsabil financiar, care
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nu a paticipat la sedinta organizata de agentie pentru proiecte de
mobilitate școlară, nu a vrut sa dispună plăți. Coordonatorul a propus în
doua trei randuri să se efectueze unele plăti, atât pentru astfel de activități
cât și pentru unele materiale necesare bunei desfășurări a activităților, dar
nu s-a acordat niciun cent.
Participantii au refuzat să accepte condițiile de cazare stabilite cu
furnizorul de curs, alegând sa rezolve pe cont propriu.
Deși au fost încercări de propunere pentru un nou proiect pentru
mobilitate, directiunea nu a raspuns afirmativ acestei cereri. La
prezentarea organizată de mine la Primăria orașului, televizată colegii
participanti nu au mai vrut sa participle si alti colegi in viitor la mobilitati.
Dintre acestia cel mai mult si-ar fi dorit bibliotecara. Anghel Daniel a utilizat
informatiile privind organizarea din proiectul initiat de mine și s-a folosit de
circa 50% de munca depusa de o colegă cu care incerca un proiect, de la
liceul de unde provine.
au avut loc intalniri unde s-au discutat detaliile mobilitatilor,resursele
necesare
Au avut loc mai multe intruniri in care participantii au fost informati aspra
tuturor aspectelor legate de mobilitate.
Au avut parte de tot sprijinul din partea instituție
au avut tutori care s-ai ocupat de ei pe toată perioada stagiului
aceștia i-au îndrumat atât din perspectiva didactica cât și socială
(integrarea de grup , cazare etc)"
Au beneficiat de activități de pregătire (de specialitate, lingvistică,
pedagogică, culturală), au fost supliniți colegial pe parcursul deplasării în
mobilitate, au fost sprijiniți în realizarea diseminărilor etc
Au beneficiat de activități de pregătire psihopedagogica, lingvistica si
culturală. Au beneficiat de suport pe toată perioada formării.
Au beneficiat de concurs de selectie, activități de pregătire, monitorizare
și evaluare.
Au beneficiat de pregatire generala a stagiului, pregatire culturala si
lingvistica. Au beneficiat de sprijin in organizarea si derularea
mobilitatilor(aranjamente privind calatoria, cazarea, etc). Au fost consiliati
cu privire la indeplinirea obligatiilor ce le reveneau la intoarcerea de la
curs(organizarea si derularea de activitati practice pe baza cunostintelor
achizitionate la formare, activitati de diseminare si publicitate).
Au beneficiat de sprijinul managerului de proiect in ceea ce priveste
organizarea calatoriei si a stagiului. Au fost organizate sesiuni de pregatire
lingvistica pentru cei aflati in situatia de a nu fi siguri pe cunostintele lor.
Au primit toate documentele necesare participarii la activitatea de formare.
Au cunoscut activitatile pe cere urmau sa le desfasoare.
Au cunoscut datele desfășurării cursului; au avut adresa de email si au
ținut legătura cu furnizorii de servicii educative, li s-a asigurat cazarea,
transport, servicii de subzistență.
Au foat sustinuti pentru participare.
Au fost ajutati cu informatiile necesare pentru completarea contractului de
studii, in special cele despre programul de studii, discipline. Dar si cele de
ordin administrativ necesare studentului aflat in mobilitate (despre cazare,
pandemie, alte informatii utile)
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"Au fost ajutați să obțină carduri de sănătate , s-au achiziționat bilete
pentru transport
"
au fost aprobate cererile de invoire a participantilor la mobilitati
Au fost asigurat un pachet complet de pregătire pentru mobilitate, care a
vizat pregătirea lingvistică, culturală, pedagogică, logistică și de
management al riscurilor.
au fost asigurate pregătiri lingvistice, culturale și pedagogice, au fost
sprijinite în achiziția biletelor de călătorie și încheierea asigurărilor de
călătorie, au fost solicitate de la furnizorii de formare, oferte de cazare în
apropierea locațiilor cursurilor;
Au fost asigurate toate condițiile pentru realizarea mobilității.
Au fost date răspunsuri întrebărilor organizaționale despre deplasare.
"Au fost derulate activități de pregătire pedagogică si lingvistica in cadrul
unitatii
scolare , s-au facut pregătiri inainte de derularea minorităților, conducerea
acordând tot sprijinul necesar."
Au fost facilitate mdalitatile de promovare a abilitatior din cadrul mobilitatii
si de implementare a proiectului.
Au fost indrumati in vederea redactarii corecte a documentelor, respectiv
echivalarea disciplinelor din planul de invatamant, precum si cu privire la
parcurgerea procedurii de echivalare.
-au fost informati in ce consta formarea, au avut pregatire lingvistica,
sociala
Au fost instruiti cu notiuni care ar fi trebuiet sa le cunoasca
Au fost instruiti inainte de fiecare flux
Au fost intampinate probleme in asigurarea suplinirii pe perioada mobiliatii
Au fost motivati sa lucreze.
Au fost motivați si încurajați.
Au fost oferite informatii referitoare la actele necesare si semnarea
acestora
Au fost oferite toate condițiile necesare bunei desfășurări a mobilității.
Au fost organizate cursuri de limba engleza
Au fost organizate cursuri de pregatire pedagogica, lingvistica si
intreculturale specifice tarii in care a fost organizata mobilitatea.
Au fost organizate cursuri de pregătire lingvistică, culturală, pedagogică.
Li s-a asigurat sprijin pe toată durata mobilității, în rezolvarea sarcinilor
sau în adaptarea la situațiile neprevăzute.
"Au fost organizate sedinte de informare, s-a acordat consultanta in
completarea contractelor, in
generarea documentului Europass, in pregatirea participantilor pentru
stagiile de formare (materiale
promotionale scoala, sprijin lingvistic, comunicare cu formatorul, rezervare
loc transport si cazare). S-a tinut legatura cu furnizorii de curs si cu
participantii, inainte, pe durata si dupa mobilitate, asigurand
asistenta in completarea documentelor (acord tripartit, Europass,
angajament de calitate). "
au fost organizate sesiuni de pregătire
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Au fost organizate sesiuni de pregătire, atât din punct se vedere al
conținutului, cât și al limbii engleze.
Au fost organizate si derulate programe de pregatire a participantilor
(pregatire pedagogica, lingvistica, culturala, prevenirea riscurilor).Au
realizat colectii de instrumente metodologice de predare legate de
tematica cursului. Au fost sprijiniti in identificare transport , cazare,
asigurari etc
"Au fost pregatiti pt mobilitate de catre profesorii implicati in proiect, la
modulele de specialitate si limba engleza.
Au fost informati legat de toate aspectele proiectului."
Au fost pregătiți din punct de vedere cultural, lingvistic, pedagogic.
"Au fost pregătiți în prealabil.
Au primit sprijin financiar."
Au fost puse la dispozitie toate materialele necesare mobilitatii
Au fost puse la dispozițiile toate resursele scolii în vederea unei bune
desfasurari a mobilității.
Au fost realizate cursuri de consolidare a limbii, activitati de cunoastere a
culturii tarilor care urmau a fi vizitate, mese rotunde cu diverse dezbateri
referitoare la activitati, analiza documentelor necesare deplasarilor.
Au fost receptivi la toate problemele
Au fost sprijiniti in ceea ce priveste cazarea, orientarea in campus,
obtinerea/completarea documentele suport pentru mobilitate, precum si in
situatia reintoarcerii "fortate", inainte de termen, pricinuita de pandemie
(obtinerea documentelor, incheierea procedurilor legate de finalizarea
mobilitatii etc.), dar si in ceea ce priveste prelungirea perioadei de sedere
impusa tot de pandemie (prelungirea contractelor de cazare, de exemplu).
Au fost sprijiniți atât înainte de mobilitate (pregătirea de mobilitate, sesiuni
practice de comunicare înlimba engleză, consiliere pentru realizarea
actelor), cât și după mobilitate (recunoașterea rezultatelor, diseminarea
acțiunilor realizate în timpul mobilității în cadrul școlii).
Au fost sprijiniți în activitatea de pregătire(pedagogică, culturală,
lingvistică), transport și cazare, activitatea de implementare.
Au fost sprijiniți prin suplinirea la clasa de către alți colegi și li s-au acordat
consultanță în vederea participării la mobilitate
au fost sustinuti cu instruire, atelier si materiale de baza
Au fost ținute sesiuni de informare, au fost trimise documentele necesare
pentru proiect
Au primit cazare gratuită, uneori. Au beneficiat de un tutore, care s-a
ocupat de toate nevoile participantului.
Au primit documentele necesare pentru participare, îndrumări, grantul
pentru derularea mobilității, informații de natură administrativă, copii ale
documentelor justificatoare privind participarea. Am răspuns parțial,
pentru că apar probleme când vine vorba de suplinirea orelor. (Nu cred că
este un minus al instituției. Poate că ar trebui reglementată cumva această
problemă).
Au primit sprijin in toate problemele sau neclaritatile ivite.
Au primit toate informațiile necesare pentru buna desfășurare a
mobilităților și tot sprijinul material (asigurări de sănătate, echipament de
protecție a muncii, trolere și genți de avion). Pe parcursul mobilităților au
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primit tot sprijinul necesar pentru adaptarea la noile condiții de viață și
acomodarea la noile cerințe sociale și culturale.
Au primit tot sprijinul prin consiliere, acordarea suplinirii orelor, primirea
documentelor necesare și a informațiilor.
Au pus la dispoziția participanților spatii destinate pregătirii in vederea
plecării în mobilitate.
Au raspuns la toate nelamuririle participantilor
Au răspuns cu promptitudine cand le-am solicitat indrumarea si au
acceptat prelungirea stagiului cu incă un semestru.
"Au răspuns la întrebări, au fost prompți. Mereu au fost disponibili, ma refer
la birourile de relații internaționale de la universitatea gazda, dar și propria
universitate. In schimb am întâmpinat dificultăți de comunicare cu tutorele
de la universitatea gazda. Răspundea foarte greu la e-mailuri. "
Au răspuns la nedumeriri
Au răspuns la toate întrebările pe care le-am avut, s-au ocupat de
trimiterea actelor la timp, am primit fondurile în timp util.
Au răspuns prompt la toate nelamuririle mele
Au venit în sprijinul lor cu tot ce s-a cerut. S-a asigurat suplinirea orelor
acestora. S-a pus la dispoziție săli de clasa, sala festiva pentru
desfășurarea activităților de diseminare.
"Avand in vedere situatia exceptionala datorita pandemiei ar fi fost de
ajutor, cel putin procedural, ca mod de actiune, a unor indicatii si sugestii
pentru desfasurarea si finalizarea mobilitatii. In cazul meu situatia
restrictiva, de lockdown, m-a gasit in plin program de mobilitate si nimeni
nu a stiut sa-mi asigure consultanta pentru ce si cum sa procedez. Am luat
decizii de unul singur si acum sunt nevoit sa invoc o serie de justificari
inutile pentru deciziile din primavara anului 2020.
Ma rog..."
Având în vedere faptul că, din motive obiective, activităţile finanțate prin
programul Erasmus+ au fost afectate de efectele pandemiei COVID-19,
astfel încât nu au fost realizate și nu se vor putea realiza integral, până la
data actuală de încheiere a proiectului , am solicitat modifcarea
articolului I.2.2. din contractul financiar referitor la durata de
derulare a proiectului, astfel încât perioada de desfășurare a
activităților prevăzute în proiect să fie extinsă, conform recomandărilor
ANPCDEFP.
Având în vedere situația epidemiologică din acest an, 2020, am avut
numeroase nelămuriri și neclarități ce au fost soluționate.
Având în vedere specificul instituției noaste, elevii cu CES au fost sprijiniți
permanent din punct de vedere psihopedagogic pe parcursul derulării
mobilității.
Beneficiarii de mobilitati au primit sprijin in realizarea documentelor
necesare desfasurarii mobilitatilor in conditii optime, informare privind
toate aspectele legate de subzistenta.
Bineînțeles, sprijinul a constat în disponibilitate continuă și în comunicare.
Buna indrumare cu privire la obtinerea actelor pentru permisul de sedere
bursa Erasmus+, ajutor în ceea ce privește prelucrarea actelor
Bursa, asistenta si indrumuare
Bursă pentru acoperirea unor cheltuieli, informații, îndrumare, comunicare
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Cadrele didactice au fost încurajate să participe la selecție. Au fost puse
la dispoziția lor materiale informative.
Cazare,mancare,bilet avion dus-intors.
Când am ajuns la gazdă ni s-a prezentat instituția, ni s-au oferit informatii
și pliante atat pentru serviciile din organizație cât și cele socio-culturale ale
locului.
Cei participati au fost informati de drepturile si obligatuni inaintea inceperii
mobilitatilor si pe perioada mobilitatilor am tinut legatura cu ei.
Cheltuielile elevilor si profesorilor implicați în mobilitati au fost acoperite
din bugetul proiectului de la nivelul scolii.
Colaborare,sprijin in elaborarea temelor proiectului,sprijin pe platformele
Erasmus...
Colegii au suplinit orele profesorilor plecați în mobilitate.
"completare documente
consiliere financiara, lingvistica, culturala
mentinerea permanenta a legaturii"
Comunicare cu furnizorii de formare, eliberarea documentelor necesare,
pregatirea culturala, organizarea deplasării spre localitatea in care s-a
făcut mobilitatea si înapoi, procedura de gestionare a riscurilor.
Comunicare eficienta, modificarea contractului de studii pe parcursul
mobilitatii.
Comunicare pe perioada mobilitatii
Comunicare totala- in cazul aparitiei unei probleme, sfaturi in legatura cu
rezolvarea acesteia.
Comunicare, documente
"Comunicarea a fost bună- am putut oricând să adresez întrebări pentru a
obține informații sau a-mi lămuri neclarități, mi s-au pus la dispoziție spații
de lucru și materiale pentru a susține diverse activități (cu elevii mei, cu
elevii din alte clase, cu părinții, cu colegii din școală sau din alte școli).
Motivul meu de nemulțumire și dezamăgire este faptul că mi s-a spus de
către conducerea școlii (dir. adj.) că trebuie să îmi caut singură înlocuitor
pentru perioada în care particip la curs. Fiind învățătoare, ar fi însemnat
să rog numeroși colegi să mă suplinească câte o oră, iar asta timp de 5
zile lucrătoare. Nici nu știu dacă aș fi găsit pentru toare orele... Am solicitat
a se găsi un cadru didactic pensionar care să fie plătit din fondurile școliiam fost refuzată. Astfel am căutat și am găsit cu greu un fost cadru didactic
pentru înv. primar care mi-a suplinit orele și față de care m-am achitat din
buzunarul propriu... "
Comunicarea cu universitatea de provenienta a fost dificila si ineficienta.
Consider ca ar fi utila angajarea mai multor persoane in cadrul Biroului
International pentru a eficientiza rezolvarea problemelor studentilor.
conact cu reprezentantii biroului erasmus, cu coordonatorul departamental
erasmus si cu profesorii
concediu pe durata programului
Conducerea institutiei de invatamant a asigurat conditiile de desfasurare
a etapelor de pregatire a participarii la proiect
Conducerea instituției mi a asigurat înlocuitor cât am fost plecată.
Conducerea scolii a colaborat cu fiecare dintre participanti.
Conform metodologiei universitatii!
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Consiliere
Consiliere din partea Universității
Consiliere in ceea ce privește intocmirea orarului. Sprijin material.
Consiliere permanentă
"Consiliere si ajutor
Sfaturi
Recunoasterea studiilor"
consiliere si materiale practice
Consiliere si prgatire, mentorat.
Consiliere, perfectionarea cunostintelor de limba engleza
Constientizare si responzabilizare
Consultanta individuala pt pregatirea si organizarea mobilitatii, pt
obtinerea vizei, pt cunoasterea mediului academic si national, pregatire
lingvistica.
Consultanță, informare, pregătire, contact permanent, suport.
Consultare in privinta alegerii cursurilor
Consultare in vederea intocmirii actelor necesare
Consultatii personale.
contactarea institutiei organizatoare a activitatilor de formare
Contactarea organizatorului de curs, monitorizarea activităților,
diseminarea
Contactul permanent a fost aproape in fiecare zi.
Contextul actual pandemic a determinat ca mobilitatile sa fie amanate
pentru anul 2020-2021.
Cooperarea stransa intre coordonatorul Erasmus de la nivelul facultatii si
studenti pe tot parcursul mobilitatilor.
coordonare in activitatea practica, imbunatatirea si fixarea cunostintelor
teoretice din domeniul kinetoterapiei, sprijin in imbunatatirea cunostintelor
lingvistice
coordonare, selecția grupului participant la formare
Coordonarea de proiectului, dezvoltare personală, imersiune locală,
bunăstare personală, îmbunătățirea abilităților legate de proiect
coordonatorul erasmus+ al universitatii gazda a a furnizat informatiile care
i-au fost solicitate (atat despre cursuri, note,credite, neclaritati in legatura
cu organizarea universitara, modificarile impuse de pandemia covid-19)
cu destul de multa promptitudine
Crearea unei adrese de mail în cadrul universității, pentru a putea participa
la orele online
Cu pregatirea culturala si comunicarea intre partile implicate in mobilitati.
Cu pregătirea pentru mobilitate, cu sprijin în timpul derulării acesteia, cu
crearea cadrului pentru multiplicare și diseminare, după incheierea
mobilității.
cu toate tipurile de pregatire
Cu tot ce a fost necesar
cursuri bine structurate, materiale puse la dispozitia cursantilor
cursuri de formare lingvistică, prezentarea tarii de destinatie, mentorat
asupra activitatii desfasurate
Cursuri de limba engleza.
Da- cu ajutorul bursei, informatiilor si disponibilitatii extinse
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Da deoarece unitățile ne-au primit cu căldură și am exersat limba engleza
Da, a existat o comunicare permanenta cu biroul Erasmsu+ din tara pe
perioada mobilitatii.
"da, conducera a organizat intalniri si seminarii despre proiect in cadrul
carora au fost prezentate si sprijinite obiectivele propuse din proiect
-s-au realizat intalniri online -cu echipa de proiect si cu partenerii
-s au creat materiale specifice proiectelor"
Da, cu alegerea disciplinelor
Da, cu informatii utile despre servicii studentesti si altele
Da, partial deoarece am primit, inainte de plecarea in mobilitate, toate
informatiile necesare unei bune desfasurari a acesteia. Pe de alta parte,
in contextul pandemiei cu COVID-19, universitatea care m-a trimis, nu mia oferit ajutorul mult asteptat (informatiile necesare in a lua legatura cu
ambasada din tara gazda pentru un zbor special).
Da, participantii au fost incurajati sa participe la aceste activitatati si ulterir
sa disemineze informatia in cadrul institutiei.
Da, s-au realizat pregătirea lingvistică, culturală și pedagogică.
Da, toate problemele intampinate pe parcurs au fost comunicate prin email si rezolvate.
Daca in anii anteriori institutia a suportat costul deplasarii la universitatea
partenera, incepand cu 2018 acest ajutor financiar nu a mai fost acordat,
considerandu-se ca bursa Erasmus este suficient de mare (?!) pentru a nu
mai fi necesara si contributia institutiei.
Dacă am avut ceva nelămurire, am primit răspunsul în cel mai scurt timp.
Mulțumesc!
Dacă apare vreo problema majoră , nu se oferă sprijin.
"Dacă mobilitatea s-a desfășurat pe parcusul perioadei școlare ( NU ÎN
VACAȚELE ȘCOLARE ) activitatea la clasă a fost suplinită de colegii lor ,
la nivelul unității școlare.
Pe parcusul mobilității a fost desemnată în școală o persoană de contact,
care a comunicat permanent cu cei plecați ."
Da-partial, deoarece comunicarea dintre mine si persoana responsabila
cu mobilitatea Erasmus+ a fost destul de deficitara. Raspunsurile la
intrebari, nelamuriri le primeam uneori si la o saptamana-doua distanta de
la data adresarii lor.
Dat fiind faptul ca mobilitatea s-a suprapus cu debutul pandemiei de covid19, nu am primit nici un fel de suport privind pozitia universitatii legat de
instaurarea starilor de urgenta in tarile partenere, decat foarte tarziu.
Desfasurarea unor cursuri lingvistice, culturale, a unor activitati prin
intermediul carora s-au transmis gradual informatii cu privire la
desfasurarea proiectului etc.
Deși nu au fost realizate mobilitatile propriu zise, scoala ne-a sprijinit in
totalitate in realizarea demersurilor de implementare a proiectului (decizii
echipă proiect, echipă selectie, promovare activități, proces de selectie,
pregătire pedagogică, lingvistică, managementul riscurilor, pregătire
culturală, semnare contract cu Agenția Națională etc)
Directiunea scolii sprijina fiecare pas al programului, fiind vorba de
participare la curs de formare profesionala, la pregatire sau participarea la
mobilitati.
Direcțiunea m-a sprijinit în toate demersurile ce trebuiau făcute.
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"Diseminarea rezultatelor în unitățile de învățământ "
diseminarea strategiilor de evitare a abandonului școlar la nivelul unităților
de învățământ
Diseminarea, infrastructura, logistica
Disponibilitate constanta si raspuns imediat in ceea ce priveste intrebarile
puse de catre studenti.
Doamna Director a CJEXTM a ținut în permanență legătura cu noi, ne-a
instruit în privința etapelor pe care le avem de parcurs.
Doar o parte dintte organizatiile de trimitere au sprijinit voluntarii. Au fost
voluntari care au avut intalniri lunare, online, cu asociatiile trimitere, si altii
care au schimbat doar emailuri.
Documente, asistenta permanenta de orice fel
"Dupa aprobarea cererii de finatare, incheierea contractului cu
ANPCDEFP si dupa virarea banilor in contul scolii, concomintent cu
pregatirea participantilor a avut loc planificarea detaliilor referitoare la
transport. Astfel, echipa de proiect a realizat un info-pack pentru
participanti, cu informatii practice privind mobilitatile si eventualele
situatiile de risc, inclusiv detalii privind transportul (traseu, mijloace de
transport, date, orar etc.) Echipa de proiect impreuna cu participantii au
analizat ofertele de calatorie si incadrarea in bugetul disponibil pentru
transport. In urma unei selectii riguroase, au fost rezervate si achizitionate
biletele de transport prin transfer bancar, doar dupa ce ni s-a confirmat
faptul ca acest curs se tine.
In vederea asigurarii unei cazari corespunzatoare, atat din punct de
vedere al sigurantei, confortului si igienei, cat si din punct de vedere al
distantei fata de locul de desfasurarea cursului/mobilitatii, responsabilul cu
comunicarea a contactat reprezentatii institutiilor gazda si le-a solicitat
sugestii referitoare la cazarea participantilor. "
elaborarea documentatiei necesare, pregatire lingvistica si culturala,
informatii despre completarea platformei Mobility Tool, suport logistic
elevii au avut ore de pregatire suplimentara, atat pentru competente
lingvistice cat si profesionale. S-au purtat discutii cu parintii elevilor.
Elevii au beneficiat de pregatire detaliata a modulelor de instruire, au avut
caiete de practica elaborate de cadrele didactice ale scolii pe care le-au
completat in fiecare zi de instruire practica, au beneficiat de explicatii
suplimentare de la profesorii insotitori (de aceeasi specialitate).
Elevii au colaborat cu coordonatorul proiectului in scopul pregatirii
materialelor pentru activitatile din proiect, ei au fost sprijiniti, consiliati si
Elevii au fost consiliaţi la pregătirea dosarului, să se pregătească pentru a
participa la procesul de selecţie, la pregătirea lingvistică şi apoi la
mobilitate.
Elevii au fost insotiti in permanenta de profesorii insotitori, care au avut si
rol de translator, pe tot parcursul mobilitatii
Elevii au fost sprijiniti pe toata perioada desfasurarii stagiului de practica
de doi profesori insotitori, activitatea desfasurata in stagiu a fost
recunoscuta si echivalata cu perioada de stagiu de instruire comasata.
elevii au putut realiza pregatirea culturala si lingvistica in scoala, utilizand
dotarile IT existente, profesorii le-au acordat sprijin in intocmirea dosarelor
de candidatura prin ajutor la redactarea unor documente (CV-europass,
scrisoare de intentie, etc),
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E-mailuri,materiale pentru cursuri.
Eram întrebați dacă am înțeles ceea ce ni s-a predat și puteam noi să-i
întrebăm pe ei dacă aveam nelămurir.
"Evenimente de informare cu privire la mobilitățile Erasmus+ la nivelul
fiecărei structuri din SNSPA, dar și la nivel central; consiliere directa;
actviitati de monitorizare; diseminare dupa mobilitati etc."
Exersarea limbii engleze
Există cadrul procedural complet pentru implementarea tuturor tipurilor de
mobilități.
Explicatii privind scopul si rezultatele preconizate ale mobilitatii,
consultanta individuala in stabilirea programului de formare si alegerea
duratei si perioadei de mobilitate, identificarea modalitatii de implementare
a noilor acumulari in activitatea viitoare din universitatea mea.
Facilitare comunicare, interactiune
Facilitare organizare seminarii, workshop, asigurare sprijin și susținere.
Facilitarea discutiilor cu participantii, a promovarii, aspecte financiare
Feed-back permanent, organizarea mobilitatilor in echipa
Financiar
Financiar si logistic.
Flexibilitatea programului
"Formare pedagogica, lingvistica si culturala
Organizarea mobilitatii: transport, cazare etc"
"Furnizare de informații
Îndrumare "
furnizare spatiu in vederea activitatilor, furnizare consumabile, sprijin in
selectia participantilor, in implementare activitati, deschidere cont si
gestionare prin serviciul contabilitate si prin reprezentantul institutiei a
fondurilor primite, sustinere diseminare
Furnizarea de informatii
"Furnizarea de informatii complete elevilor si parintilor/tutorilor privind
mobilitatea VET
Pregatirea elevilor pentru participarea optima la activitatile de selectie si
de mobilitate
Furnizarea de informatii despre Erasmus+ , in special component VET
mobilitati elevi
Furnizarea de informatii, de contacte, pregatirea acordurilor.
furnizarea documente necesare, furnizare informatii, suport total la
intoarcerea din mobilitate
Furnizarea materiale didactice și furnizarea unui laptop, atunci când cel
personal s-a defectat.
Gestionarea orelor la clasa in lipsa profesorilor plecati in mobilitate,
contact zilnic in mobilitate, la intoarcere au fost prezentate informatii din
mobilitate care au fost aplicate si de alti profesori la clase. Formările
lingvistice și interculturale anterioare mobilității au fost susținute de
instituție, instruirea privind protecția muncii.
"Ghidare în comunicarea cu biroul Erasmus din tara gazda.
Decizii legate de pandemie si bursa Erasmus. "
Ghidare si sustinere pe tot parcursul.
Grant; recunoastere automata a mobilitatii
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I had my clerkship/ internship in a rehabilitation clinic. The medical doctors
explained everything very well and could always answer to my questions.
"-implicare în comunicarea cu instituțiile partenere
-acordarea sprijinului în derularea activităților din cadrul proiectului"
"-in activitati de pregatire
in activitati logistice
in indrumare si monitorizare in plasament
in prevenirea situatiilor de risc in plasament
in relatia cu partenerii europeni din proiect
in toate activitatile specifice proiectului"
In cadrul institutiei noastre este incurajat in mod activ participarea la astfel
de programe
"In caz de nelamuriri, am primit ajutor + promtitudine in raspunderea la
emailuri.
Am fost mereu informata de coordonatorii de la institutile partenere in
legatura cu documentele ce trebuiesc pentru mobilitate."
In cazul in care au aparul nelamuriri legate de completarea documentelor
sau alegerea cursurilor, mi s-a raspuns rapid si au fost mereu disponibili.
In cea mai mare parte nu ni se raspundea la email-uri.
In etapa pregatitoare a mobilitatilor, participantii au beneficiat de
pregatirea didactica specifica pentru activitatile de formare la care au
participat, precum si de pregatirea din punct de vedere lingvistic si cultural.
In indrumare, orientare si informare cu referire la orice chestiune, atat
administrativa, cat si personala, ca sfat. Receptibilitate cu privire la
rezolvarea unor probleme aparute pe parcurs si promticitate in raspuns.
In intregul proces administrativ de selectie, aplicare si validarea a
dosarului de mobilitate.
In legatura cu documentele necesare.
In mailuri ajutatoare si eventuale contacte, care sa ne sprijine in
eventualele probleme
In opinia mea nu este transparenta in derularea Programelor ERASMUS ,
atat cu privire la oportunitati cat si cu privire la rezultatele obtinute in urma
participarilor. Nu sunt transparente informatiile cu beneficiarii programelor
de mobilitati .
In organizarea logistica a mobilitatii- cumparare bilete de avion, organizare
cazare , mese si transport local, completare rapoarte de stagiu, rezovare
probleme curente.
In primul rand pe perioada plecării în flux colegii profesori au fost ajutați
cu suplinirea orelor, apoi pentru o cat mai buna implementare a proiectului
au fost puse la dispoziție resursele materiale ale școlii dar si legăturile
profesionale ale directorului instituției școlare pentru o diseminare optima.
in realizare si depunerea documentelor necesare si finantarea mobilitatii
In tot ceea ce inseamnă programare, diseminare, comunicare
In tot ceea ce priveste realizarea documentelor, asigurarea activitatilor
administrative socile.
Inca nu ne-a fost recunoscuta mobilitatea, desi a trecut un an de la
mobilitate.
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incheierea de contracte individuale; legatura permanenta cu organizatorul
de curs, sugestii de transport si cazare, emiterea certificatelor Europass,
pregatire culturala/lingvistică
Indrumare in alegerea cursurilor pentru echivalarea completa, indrumarea
in completarea LA sau modificarea in timpul mobilitatii.
Indrumare si consiliere pe tot parcursul mobilitatii. O comunicare excelenta
cu indrumatorul progamului de la universitate.
indrumare si monitorizare pt desfasurarea mobilitatii
Indrumare, informatii suplimentare..
Informare
"Informare cu privire la programul de formare
test initial
schimb de informatii cu privire la logistica"
"Informare cu privire la Programul Erasmus+;
Contactarea institutiilor partenere;
Pregatirea unor materiale de prezentare si promovare a unitatii;
Formare culturala."
Informare despre mobilități, asistență la completarea documentelor și
derularea mobilității
Informare în legătură cu toate activitățile din proiect,cu conținutul
programului de formare, cu modul de evaluare, validare, transfer și
recunoaștere a rezultatelor învățării, mentorat și suport logistic pt
raportarea individuala, suport în pregătirea lingvistica.
"-informare pe parcursul aplicarii, selectiei, desfasurarii si finalizarii
mobilitatilor;
-sprijin logistic pentru obtinerea vizelor, organizarea calatoriei,
identificarea spatiului de cazare;
-desfasurarea in bune conditii a activitatilor de mobilitate fizica, virtuala
sau blended;
-integrarea participantilor in comunitatea academica;
-asigurarea recunoasterii integrale si automate a rezultatelor mobilitatilor."
Informare privind programa si programul de pregatire, procurarea biletelor
de calatorie pentru toti participantii din fiecare flux, monitorizarea pe
parcursul mobilitatilor, evaluarea si recunoasterea competentelor
dobandite de participanti.
Informare, clarificari ulterioare adaptate fiecarui solicitant, instructiuni clare
privitoare la redactarea corecta a documentelor aferente proceselor de
aplicare, selectie, derulare, follow-up si recunoastere a mobilitatilor;
asigurarea si mentinerea unei comunicari eficiente intre institutii si
participanti; sprijin in organizarea calatoriei, aplicarea pentru vize, sprijin
logistic pentru organizarea activitatilor de mobilitate (fizica, virtuala sau
blended); identificarea unor conditii de cazare convenabile; integrarea
participantilor incoming in comunitatea academica, asigurarea bunei
implementari a procedurilor legate de recunoasterea rezultatelor
activitatilor de mobilitate.
Informare, comunicare și gestiune a documentelor.
Informare, mentorat, consiliere, etc. ; activitati specifice demarate inaintea
procesului de selectie si derulate pe tot parcursul mobilitatii si pana la
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echivalarea rezultatelor de catre Biroul Erasmus si Coordonatorii
responsabili.
informare, selectie,iintocmirea doumentelor de deplasre, monitorizare,
rezolvarea problemelor dinaintea,din timpul si dupa finalizarea stagiului,
recunoasterea perioadei de studiu/formare etc.
Informare, sprijin administrativ și logistic
Informare, sprijin in derularea tuturor activităților realizate pe tot parcursul,
consiliere și indrumare
Informare,organizarea grupului, selectarea unui lider de grup cu
experienta, mentinerea legaturi intre parteneri de proiect etc.
Informarea necesara, documentatia necesara.
Informarea preliminara si clarificari pe tot parcursul mobilitatii
Informarea și receptivitatea au fost la ele acasă.
Informari despre activitatile ce se vor desfasura, program, nr de ore de
formare, institutia care le organizeaza.
"-informari despre programul Erasmus +
-pregatire lingvistica, culturala, pedagogica
-detalii cazare, transport si documentatia aferenta "
"Informatii despre institutia gazda;
Evenimente culturale inainte de inceperea mobilitatii;
Sprijin in perioada pandemiei, prin oferirea contactelor de prim ajutor, a
ambasadei in tara gazda, modalitati de revenire in tara, si chiar simplu
interes de sanatatea personala;
Am ramas foarte multumita!
informatii si rezolvarea problemelor pe care le-am întâmpinat în timpul
mobilității
"Informatii suplimentare privind obținerea asigurării medicale.
informatii, suplinirea orelor pe perioada mobilitatii, facilitarea activitatilor
de diseminare
Informational, organizational, in cea ce priveste desfasurarea proiectului.
Informational, realizarea de documente, recunoasterea formarii
Informații actualizate.
Informații în legătură cu mobilitățile, în rest am fost pe cont propriu (cazare,
mâncare, transport)
Informații necesare privind mobilitatea.
Informații, consiliere personală, ajutor cu orice problemă.
Informații, revizuirea documentelor care necesitau schimbare
Infrastructura, finanțare, paperwork
Inlocuirea cadrelor didactice pentru perioada in care aulipsit de la scoală.
Insitutia a asigurat, in anumite cazuri, personalul suplinitor in perioada
participarii mele la mobilitati, in masura in care existat disponibilitate.
Instiintare, consultare, validare optiuni, pastrarea contactului si sprijinul
academic pe tot parcursul mobilitatii
"Institutia a facut toate demersurile necesare mobilitatilor:
Achizitionare bilete calatorie
Asigurări de sanatate
Rezervari cazare
Transport aeroport
Dosar mobilitate ISJ
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Asigurarea suplinirii"
Institutia a oferit participantilor pregatirea tehnica, culturala si lingvistica, a
asigurat selectia participantilor la mobilitate, monitorizarea elevilor in
practica, evaluarea acestora, legatura dintre invatarea tehnica predata in
scoala si practica de la agentia partenera.
Institutia a organizat cursuri de formare in domeniul lingvistic, cultural, a
colaborat cu institutiile furnizoare de curs si a organizat toate detaliile
referitoare la transport, cazare. Participantii la cursuri au fost ajutati in
pregatirea materialelor pentru participarea la curs. De asemenea, au fost
indrumati si ajutati in desfasurarea diseminarilor.
Institutia a organizat cursuri de pregatire lingvistica, a asigurat
documentele necesare.
Institutia asigura suport pentru mobilitate (transport, asigurari);
monitorizeaza desfasurarea plasamentului de formare, conditiile de sejur,
programul de formare, evaluarea si certificarea participantilor; intocmeste,
in cooperare cu partenerul de primire, Acordul de formare profesionala;
recunoaste rezultatele formarii si elibereaza fiecarui participant un
Document de Mobilitate Europass. In institutie se vor desfasura, anterior
stagiului, cu profesori formatori, un modul de pregatire pedagogica si unul
de pregatire culturala. Scoala va asigura logistica pentru pregatirea
lingvistica (computere functionale, conexiune buna la internet) si va numi
in echipa de gestiune un profesor,responsabil I.T., care va indruma elevii
la intreaga activitate care necesita conectarea pe platforma Comisiei
Europene (chestionare, evaluare, cursuri on-line, raportare, etc). Dupa
selectie, anterior semnarii Acordului de formare/Programului de lucru,
fiecare participant va sustine testul de limba italiana pe platforma Comisiei
Europene OLS, identificand-se astfel nevoile de formare, apoi vor urma
cursurile on-line pe platforma OLS. Dupa incheierea plasamentului, printro noua evaluare, se va masura evolutia elevilor prin nivelul achizitiilor.
Institutia de care apartin ne-a oferit suport prin reprezentatul Biroului
Erasmus pe toata perioada mobilitatii. Din partea Universitatii am primit
sponsorizare suplimentara pentru buna desfasurare a perioadei de
plasament.
Institutia din care facem parte a sprijinit participarea elevilor si a
profesorilor la proiecte de tip Erasmus+ astfel: anterior participarii
acestora, prin informarea comisiei de Proiecte si Programe Europene cu
privire la diferitele oportunitati de tip Erasmus+, in momentul participarii
profesorilor la mobilitati, acestora li s-a asigurat suplinirea de catre alti
profesori, in momentul desfasurarii mobilitatii la noi in scoala, cativa colegi
au desfasurat activitati pentru copiii din tarile partenere ( workshopuri de
intercunoastere, de vizitare a locurilor emblematice, etc) au lucrat alaturi
de membrii de proiect la pavoazarea scolii, la confectionarea de materiale
necesare desfasurarii activitatilor programate, la organizarea unei seri
romanesti cu program artistic si produse traditionale romanesti.
"Institutia i-a pregatit lingvistic, digital, intercultural
l-a sprijiinit in relatia cu furnizorii de formare
i-au ajutat in achizitionarea biletelor de avion, subzistenta, in orice
problema pe care au intampinat-o"
Institutia scolara a pus la dispozitia elevilor cabinetul de informatică in
vederea derularii lectiilor OLS de limba engleza. A organizat pregatirile de
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limba italiana, pregatirile culturale, pedagogice. Scoala a organizat
selectia participantilor. A efectuat demersuri logitice in vederea organizarii
mobilitatilor. A procurat echipamente de protectie pentru participantii la
stagii. A urmarit buna desfasurare a activitatilor atat inaintea mobilitatilor,
cat si dupa efectuarea mobilitatilor. A eliberat documente de recunaostere
a rezultatelor invatarii. A organizat o foarte buna campanie de diseminare
si mediatizare.
Institutille s au ocupat de toate cheltuielile implicate intr-o săptămâna de
călătorie intr o alta țară (cazare, mancare, transport, etc.) In cazul
partenerilor care s au deplasat iar institutia gazda a acoperit costurile cu
logistica necesară derularii activitatilor, precum si costurile pentru
mancare si transport.
Institutul de învățământ ne-a pregătit oferind cursuri de pregătire de limba
engleza
Instituția a asigurat toate condițiile participanțiilor la mobilitate conform
aplicației (act. de pregătire, etc.) cu scopul de a atinge obiectivele
proiectului,
Instituția a pregătit toate documentele necesare recunoașterii
competențelor cursului de formare si a sprijinit participanții in diseminarea
activităților si rezultatelor
Instituția a sprijinit participanții cu suplinirea orelor de curs din perioada
mobilitatii, realizarea de activități în vederea implementării celor învățate
Instituția din care fac parte s-a ocupat de întocmirea documentelor
necesare în cadrul mobilității, a mediat comunicarea cu Instituția de
Formare și s-a ales pachetul de curs. De asemenea s-a ocupat de achiziția
biletelor de avion.
Instituția gazdă a contribuit la posibilitatea participanților de a participa la
cursuri prin asigurarea unei baze materiale.
Instituția i-a sprijinit de la etapa de selecție până la finalizarea proiectului.
Instituția la care învăț mă ajutat să colectez documentele necesare și mia dat instrucțiuni cu privire la ce documente trebuie să prezint.
Instituția noastră a pus la dispoziție suport în pregătirea mobilităților
(consiliere cu privire la documentele necesare, vize, etc.), pe timpul
derulării acestora (suport activ și corespondență continuă cu toți
participanții la mobilități) și la sfârșitul mobilității (îndrumări cu privire la
recunoașterea academică, documente necesare încheierii mobilităților,
etc.)
Instituția s-a implicat în organizarea tuturor aspectelor ce au ținut de
participarea efectivă, în siguranță la activitățile mobilitate.
Instituția școlară a acordat tot sprijinul pentru întocmirea documentației,
participarea efectivă la activitățile proiectului și pentru partea
organizatorica. Mulțumim!
Instituția școlară a sprijinit activitățile organizatorice, documentația.
Instruire și informare
Intalniri , materiale
Intalnit intre mentor si studenti
"-intâlniri de informare cu privire la program Erasmus+, proiect, curs,
furnizor, țără de desfășurare
-comunicare permanentă înainte, în timpul și după participare la curs
-îndrumări în privința transportului, cazării"
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Intocmirea documentelor necesare
Intocmirea documentelor, locatie, mijloace audio-video.
În cadrul proiectului de mobilitate câștigat de institituția noastră s-au
realizat 6 fluxuri de mobilitate. Prin urmare, sprijinul acordat s-a manifestat
diferit. Acesta a constat fie în oferirea unui pachet complet de servicii
(formare și cazare), fie prin alocarea unor persoane-mentor, care au
acordat asistență colegilor nostri pe intreaga durata a sederii lor în țara în
care se afla instituția de formare.
În context pandemic, universitatea gazda nu a acoperit unele cheltuieli
efectuate in plus.
În furnizarea informațiilor, susținere, motivație, încurajare, reciprocitate,
ajutor, rapiditate și amabilitate.
În informare, consiliere, consultare pe problemele apărute sau nelămurire
din proiect.
În vederea valorificării competențelor dobândite în cadrul mobilității.
Înainte de mobilitate, au fost realizate pregătiri pedagogice, culturale și
lingvistice, le-au fost furnizate informații despre cazare și masă, au fost
încheiate contractele. Le-a fost prezentată o fișă de instructaj privind
siguranța și securitatea participanților la cursurile structurate de formare și
o listă de contacte în caz de urgențe/situații neprevăzute. Pe parcursul
mobilității, participanții la mobilități au fist monitorizați permanent. Aceștia
au completat zilnic fișa de monitorizare a participantului, pe care au postato in grupul eTwinning al proiectului. A fost păstrată zilnic, telefonic sau prin
grupul de whatsapp al proiectului.
Încurajarea profesorilor să participe la mobilități, sprijin pt suplinirea orelor
acestora pe perioada derulării mobilității
Îndrumare ,furnizare informații ,curs de limba
Îndrumare în pregătirea și desfășurarea activității.
îndrumare, explicare și ghidare în cadrul activităților derulate
Îndrumare, monitorizare, dialog permanent cu privire la realizarea
sarcinilor, feedback pe parcurs şi la final de stagiu
Îndrumare/consultanță și sprijin înainte (privind clarificarea sarcinilor,
aspectele practice - inclusiv siguranța și securitatea, pregătirea lingvistică,
pedagogică și interculturală), în timpul (comunicare permanentă și
monitorizare via internet) și după mobilitate (în planificarea și proiectarea
activităților aplicative și de diseminare)
Înlocuirea la ore a profesorilor plecați în mobilitate.
"-întocmire documente pentru ieșirea din țara, card european de sănătate,
asigurări private, consiliere, achizitii servicii de transport, cazare, masa
Întocmirea documentației necesare, furnizarea de informații referitoare la
mobilitate.
Întotdeauna când am întâmpinat o problema și am cerut ajut am primit,
atat de la universitatea gazda, cât și de la cea de acasa.
La biroul Erasmus din instituția gazdă am putut cere informații și clarificări
de fiecare dată când am avut nevoie. Am fost primită cu amabilitate și
răbdare. A fost și cazul să anunț unii profesori că sunt student Erasmus,
fapt ce a dus la o mai bună comunicare cu aceștia.
La nivelul școlii avem o echipă care pregătește toate activitățile, având
suportul întregului colectiv.
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La orice nelămurire legata de desfășurarea mobilității, orice problema
avuta in universitatea gazda, am primit îndrumări din partea
coordonatorului Erasmus și din partea biroului de Relații Internationale
La orice nelămurire pe care o aveam, primeam raspuns imediat pe mail
de la coordonatorul din RO
Lămurirea întrebărilor și ajutor in situațiile neprevăzute.
"-Li s-a asigurat continuitate la locul de munca pe perioada stagiului;
-Au fost sprijiniti in activitatile de diseminare si valorizare proiect;
-Au primit sprijin pentru implementarea noilor cunostinte dobandite la
cursuri, in procesul de invatamant din organizatii, "
Li s-a mai acordat o suma de bani sub forma de bursa sociala.
Li s-a oferit continuitate in procesul de formare si traducere in limbaj
mimico-gestual acolo unde a fost nevoie.
li s-a oferit pregătire lingvistică, culturală, pedagogică și de management
al riscurilor
Li s-a permis plecarea în cadrul mobitatii cu acoperirea orelor.
Li s-a prezentat o scurtă descriere a orașului și a instituției furnizoare de
curs. Au fost informați asupra numelor si pregatirii profesionale a
formatorilor. Au primit orarul si activitățile fiecărei zile. Li s-au adus la
cunoștință datele diplomatiei române în țara respectivă. Au fost informați
despre documentele pe care trebuie să le prezinte la decont si activitățile
pe care le vor desfășura la întoarcere.
Li s-a sigurat suplinirea cadrelor plecate in mobilitati. Au fost mobilizate
toate cadrele didactice si elevii in activitatile specifice proiectului in curs.
Atat conducerea scolii cat si ceilalti colegi(neparticipanti directi in
mobilitati), au manifestat interes in a aplica in practica pedagogica metode
si variante noi de curriculum, descoperite in timpul mobilitatilor.
Li s-au asigurat partea logistica a deplasarii si altele
Li s-au pus la dispoziție materiale, echipamente IT
Li se facilitează organizarea de activitati synt incurajati si motivati
lipsa informatiilor clare si adevarate si ultile referitor la situatia mobilitatii la
inceputul pandemiei.
Logistic, cultural, științific, cu sfaturi.
logistic, tehnic
Logistica legata de mobilitate, organizarea transportului si a sederii,
asigurări de calatorie si sanatate, activitati de pregatire, etc. Sprijin pe
toata durata mobilitatii din partea profesorilor insotitori si a monitorului.
Logistica, organizare,monitorizare,
Lu s-au motivat absenţele pe perioada unicei mobilităţi efectuate în
ianuarie 2020 şi au fost învoiţi de la orele necesare realizării activităţilor
de proiect.
Ma ajuta foarte mult la invatarea limbii engleze, care este necesara jobului
meu.
Ma informat despre ce documente trebuie să am semnate înainte de
plecare și la întoarcere din partea universității. De restul documentelor
pentru viza m-am ocupat eu.
Mai corect, nu s-au derulat inca. Ne-ar ajuta daca am stii un link spre o
definitie acceptata a "bursei sociale", intrucat in mediul privat nu avem asa
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ceva (de la acte necesare la pragul salarial sau de venituri, spre posibila
supliementare a fondurilor alocate din start de Agentie)
Mailuri dacă dorim sa rămânem in mobilitate datorită pandemiei.
Material si informational
Materiale de studiu
Materiale necesare desfasurarii activitatilor inclusive.
Materiale promotionale, sprijin in derularea activitatilor la clasa cu elevii,
parintii, in comunitate.
Materiale suplimentare oferite pentru a recapitula si invata in prealabil
ceea ce s-a predat si ceea ce se va preda la cursuri.
M-au sprijinit prin informatii pe care le doream sa le stiu
Mentorat
Mentorat pe tot parcursul mobilității de către responsabilul de protocol de
colaborare.
mentorat si sprijin logistic
Mentorat, suport emotional si incurajare, grant Erasmus
Mi s-a răspuns la întrebări și la neclarități. Cooperarea din partea biroului
Erasmus a fost chiar buna. Plățile grantului s-au desfășurat anticipativ
prima transă și în întârziere transă 2 și 3.
Mi s-a răspuns la majoritatea întrebărilor privind aspectele organizatorice,
dar nu în cel mai prompt mod posibil.
"mi s-au pus la dispoziție documentele necesare
Minorii au fost insotiti de doua cadre didactice pe toata perioada mobilitatii.
mobilitatea este sustinuta de sefii, face parte din activitatea anuala
Mobilitățile au fost amânate, din cauza pandemiei de Coronavirus
Monitorizare pe durata mobilității
Monitorizare, informare, suport logistic, etc.
Motivarea timpului petrecut in mobilitati
Multi dintre participantii la mobilitati de formare (studenti) au beneficiat de
cazare gratis din partea partenerului. In rest, a existat un sprijin normal
pentru indeplinirea cu succes a mobilitatii - raspuns prompt, informatii utile
livrate, stabilirea unui calendar de activitati, ajutor in realizarea
documentatiei necesare realizarii cu succes a mobilitatii.
Ne-a informat pe tot parcursul mobilității.
ne-au mentorat la completarea actelor, in alegerea programelor
Ne-au sprijinit cu informatii privind zona in care sa ne cazam, informatii
privind transportul public si modalittaile de deplasare in oras.
Ne-au sprijinit si au raspuns la toate cerintele noastre.
Ni s-a explicat ce competente urmeaza sa imbunatatim prin participarea
la schimbul de tineri, am primit sprijin cu rezolvarea temelor pregatitoare
inaintea mobilitatii.
Ni s-au asigurat profesori care să ne țină locul pe perioada mobilității,
cursuri de pregătire lingvistică.
Ni s-au pus la dispozitie echipamente electronice, sali de clasa , activități
de pregătire lingvistică, de pregătire culturală, pedagogică sau logistică
pentru organizarea mobilităților.
Nu am derulat programe/stagii de formare
Nu am întâmpinat probleme
Nu au fost comunicare foarte clar cursurile pe care le pot sau nu urma.
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Nu au fost organizate astfel de mobilitati de formare.
Nu au fost puși absenți pe perioada mobilitatii
anumita suma in fiecare luna. (80% la inceputul perioadei de mobilitatw,
20% la sfarsit)
buna si usoara comunicare atat cu institutia la care studiez, cat si cu
institutia gazda. Indrumare pe parcursul studiilor acolo.
foarte buna informare si sustinere logistica.
parte a managementului proiectului il reprezinta monitorizarea, respective
o activitate constanta de verificare a desfasurarii proiectului utilizand
activitati si instrumente specific de verificare care sa asigure ca proiectul
este implementat la timp si ca se respecta planul de lcuru. Monitorizarea
are ca scop verificarea indeplinirii fiecarui obiectiv stabilit si a faptului ca
implementarea mobilitatii (fiecare plasament individual) se face
asigurandu-se ca participantii isi insusesc rezultatele invatarii in
conformitate cu prevederile din contractual de studii/plasament.
Obtinere carduri de sanatate, achizitionare bilete de transport,
Oferirea de materiale de sprijin, cazare .
Oferirea de mijloace didactice si disponibilitate in activitati
Organizare de cursuri pentru dezvoltarea competențelor lingvistice,
informații despre țara parteneră, despre proiect, etape și modalități de
implementare, crearea unui cont în euro, asigurarea condițiilor de cazare
și transport.
organizare, casa , masa, drumuri...
Organizare, colaborare
"Organizarea evenimentelor de informare
Comunicarea cu participantul"
Organizarea participarii, persoane de contact
Organizarea pregătirii lingvistice, culturale, sprijinirea în vedere
aranjamentelor de cazare și transport
Organizarea şi înlesnirea participarii angajatilor săi la activităţi de
mobilitate de formare.
Organizatia a ajutat cu ceea ce ar putea face de la distanta, si anume
sfaturi si alte informatii pe care le-am cerut.
Organizatia de trimitere a asigurat managementul proiectului coordonand
toate activitatile acestuia şi sustinand participantii astfel: a explicat
continutul documentelor pentru ca participantii sa il inteleaga,a organizat
pregatirea pedagogica,lingvistica si culturala inainte de plecarea in
mobilitate in baza unui program de pregatire pe care l-a conceput ,afisat,
monitorizat permanent,participantii au fost informati cu privire la regulile
organizatiei, comportamentul la locul de munca si programul de lucru.a
monitorizat activitatea participanţilor la locul desfasurarii practicii
sustinandu-i pentru a se acomoda si integra mai usor, a sprijinit
participantii in redactarea rapoartelor individuale.
Organizatia in care invat a raspuns prompt la problemele semnalate si au
facut tot posibilul sa usureze procesul de absolvire a anului universitar in
contextul pandemiei
Organizatia in care lucrez a sprijinit activitatile de diseminare in urma
cursului efectuat si implementarea de noi metode in actvitatile didactice
prin punerea la dispozitie a mijloacelor necesare.
Organizatoric si institutional am primit tot sprijinul universitatii.
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Organizatoric, resurse materiale, de timp.
orientarea, răspunsuri rapide la nelămuriri, înțelegere
Pandemia Covid, context epidemiologic Franța
Pandemia provocata de virusul SARSCOV2 ne-a determinat sa amânăm
mobilitățile (activități de învățare pentru profesori/ elevi) pentru anul
viitor2021 (dupa încetarea pandemiei)
Partenerii au desfășurat întâlniri de monitorizare a participanților atât
înainte cât și după activitate
Participantii au beneficiat de intalniri de instructaj, le-au fost explicate
conditiile de participare, precum si scopul mobilitatii, iar eventualele
neclaritati au fost lamurite.
Participantii au fost incurajati si asistati in desfasurarea mobilitatii.
Participantii au fost informati si asistati in procesul aplicarii.
Participantii au primit din partea conducerii muzeului ordinele de deplasare
pentru a demonstra prezenta la Conferinta Europeana a Muzeelor din
Estonia 2019.
Participantii au primit tot sprijinul si suportul atat inainte de derularea
stagiului cat si pe parcursul stagiului in toate problemele pe care le-au
intampinat
Participantii la mobilitati au beneficiat de pregatire (lingvistica, de proiect,
de specialitate si culturala) inainte de desfasurarea mobilitatii. Au fost
indrumati pas cu pas in procurarea buletelor de avion, a cazarii celei mai
adecvate, tinand cont si de recomandarile institutiei gazda, precum si in
identificarea itinerariilor de parcurs in orasul/tara gazda pentru
desfasurarea in bune conditii a mobilitatii. S-a tinut zilnic legatura cu
monitorul din partea institutiei gazda si cu participantul pe perioada
desfasurarii mobilitatii, a fost sprijinit in pregatirea pentru recunoasterea
competentelor in institutia gazda, iar la nivel national a fost informat despre
demersul de recunoastere prin CPT a rezulattelor invatarii.
Participantii la mobilitati au fost profesori, li s-a acordat sprijinul de catre
institutie ,s-au facilitat ore de limba de catre colegii de limba engleza, au
participat la sedinte de pregatire anterioare plecarii, au fost instruiti,au
colaborat cu directiunea.
Participantii la mobilitati au fost sprijiniti de universitatea de origine in toate
etapele mobilitatii: inainte de plecarea in mobilitate, in timpul acesteia si la
intoarcere. Inainte de plecarea in mobilitate li s-au intocmit toate
documentele necesare, au primit banii in timp util, li s-a oferit consultanta
referitor la tara si organizatia unde s-a desfasurat mobilitatea si, la cerere,
li s-a oferit pregatire lingvistica. In timpul mobilitatii au fost monitorizati in
vederea rezolvarii eventualelor probleme pe care le-au intampinat. La
intoarcere li s-au recunoscut in totalitate si echivalat rezulttele obtinute in
timpul mobilitatii.
"Participantii la mobilitățile de formare au primit informațiile necesare
despre institutiile partenere si mobilitatile disponibile in anul 2020. Au fost
consiliati cu privire la intocmirea documentelor de candidatura si a celor
necesare la intoarcerea din mobilitate si li s-au oferit informatii despre
transport si cazare in tara gazdă."
Participantilor la mobilitati le-au fost oferite informatii organizatorice in timp
util si le-au fost pus ela dispozitie diverse servicii la care sa poata apela
in caz de urgenta sua probleme.
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Participantilor le-au fost oferite toate detaliile privind formarea in proiect.
Participanții au beneficiat de îndrumare și ajutor pe parcursul desfășurării
proiectului.
Participanții au fost încurajați să se implice în activități și au fost sprijinite
și financiar.
Participanții au fost îndrumați pentru fiecare etapă a participării la
mobilitate.
Participanții au primit informațiile necesare.
Participanții au primit sprijin în organizarea activităților specificate în
cererea de finanțare, sprijin lingvistic la nevoie, sprijin birocratic la nevoie,
mentorat consolidat unde a fost cazul.
Participanții la mobilitate au fost informați, instruiți și ghidati permanent in
toate etapele mobilitatilor.
Participanții la mobilități au fost sprijiniți atât în ceea ce privește realizarea
aranjamentelor practice pentru a asigura desfășurarea mobilității in cele
mai bune condiții, cât și în ceea ce privește pregătirea lingvistică,
pedagogică și culturală.
Participanții la mobilități au fost sprijiniți de organizația în care lucrează și
învață prin asigurarea a tot ce au avut nevoie în acest caz.
Participanţii la mobilităţi au fost sprijiniţi în cadrul întâlnirilor de pregătire,
cu privire la condițiile de finanțare, transport, acomodare, specific
geografic, pedagogic și cultural. De asemenea, ei au fost informați despre
sarcinile de învățare pe care le au, la modalitățile de evaluare și
documentele ce urmează a fi semnate.
Participanții la mobilități au primit informațiile şi documentele necesare
derulării activităților în bune condiții: pregătire lingvistica, socio-culturală şi
psihologică.
Participanții la mobilități cu scop de formare: - au beneficiat de persoane
însoțitoare pentru nevoi speciale; - au beneficiat de pregătire lingvistica,
culturală și de specialitate, anterior efectuării mobilității; - au fost sprijiniți
in a-și procura toate documentele de călătorie (acte de identitate, acte
notariale etc.); - au fost sponsorizati cu asigurare medicală, de răspundere
civilă și de răspundere la locul de munca.
Participanţilor la mobilitate le-au fost aduse la cunoştinţă atat conditiile de
validare cat si de recunoastere in context national a rezultatelor invatarii
pe care urmau sa le obtina in mobilitate, au fost sprijiniţi în realizarea şi
completarea documentelor necesare mobilităţii.
Pe langa fondurile proprii, institutia mi-a oferit bursa anuala pentru
rezultatele obtinute in anul anterior. Este o bursa speciala pentru studentii
care se incadreaza cu media de merit si sunt plecati cu Erasmus in
mobilitate.
Pe parcursul activitatii de formare s-au organizat focus grupuri pentru
evaluarea cunostintelor acumulate in ziua respectiva. Fiecare participant
a analizat ce a invatat in urma activitatilor din ziua respectiva si cum va
putea folosi cunostintele in viitor.
Pe perioada selecției și a pregătirii lingvistice,pedagogice participanții au
beneficiat de suport logistic pentru desfășurarea activității, precum și
consiliere psihopedagogică pentru a face față provocărilor din mobilitate.
Pe toate planurile
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Pentru ca li s a oferit sansa sa cunoasca si sa invete o alta abordare a
activitatii pe care o presteaza
pentru documente si nelamuriri
"Pentru participantii la mobillitati de predare si formare, Biroul Erasmus+ a
organizat sesiuni de informare, urmate de intalniri de lucru. Paralel cu
aceste sesiuni de informare, Biroul Erasmus+ a lansat sesiuni de aplicatie,
anuntate din timp, vizibile, asa incat sa dea sanse egale tuturor celor
interesati.
Cu cei selectati, personalul din cadrul Biroului a colaborat pentru
completarea actelor necesare mobilitatii.
Pe parcursul mobilitatii participantii tin legatura cu personalul din Birou,
asa incat la final acestia au ocazia sa ofere un testimonial referitor la
experienta din mobilitate.
Recunoasterea mobilitatii de predare si/sau formare la nivelul universitatii
este validata si de catre un certificat care atesta atesta acest aspect,
aducand puncte la autoevaluarea de la fiecare final de an.
Persoana responsabila de studenții plecați în acea țară, universitate a fost
pasiva in procesul de îndrumare. Doar datorită personalului de la Relații
am reușit să atrag atenția ei. Personalul de la Relații a acordat sprijinul
necesar.
Personalul a răspuns la toate întrebările participanților privind organizarea
programului de lucru, evaluarea, eliberarea certificatelor, organizarea
excursiilor, transport local, recomandări de petrecere a timpului liber,
informații privind cultura și civilizația locală.
"Personalul Biroului Erasmus si Biroului de Relatii Internationale din cadrul
USAMV Cluj a oferit toate detaliile necesare efectuarii mobilitatii
Cele doua colege sunt foarte atente, amabile, calificate si as putea sa spun
ca fara ele nu ar exista mobilitati
Am efectuat mobilitate de predare si am primit toate informatiile necesare
-exista pe site-ul oficial USAMV Cluj, dar colegele au organizat mai multe
intalniri - onsite, ulterior online in care au descris si promovat aceste
mobilitati, respectiv am primit clarificari sau observatii telefonic sau pe mail
Eu personal sunt foarte multumita si nu am decat cuvinte de lauda pentru
colega Oros Simona si colega Oana Onit, este o placere sa lucrez cu ele
si cred ca datorita lor programul Erasmus are succes in USAMV Cluj. Sunt
extrem de implicate si alaturi de prorectorul pentru Relatii internationale Andrei Mihalca au dezvoltat multe colaborari Erasmus + si KA107"
Posibilitățile au fost doar pentru pregătirea etapelor de desfasurare a
proiectului , participanții fiind doar cadre didactice.
"Pre-departure training.
Comunicare inainte, in timpul si dupa mobilitate cu participantii.
Organizarea tuturor detaliilor de logistica (drum, mese etc).
Activitati de follow-up.
"Pregatire
Asigurări
Echipamente de protecție "
Pregatire culturala si pedagogica
Pregatire culturală si lingvistica, logistică, sprijin pre si post- mobilitate,
activități de implementare, intermedierea comunicării cu partenerii
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"Pregatire de specialitate, culturala,lingvistica organizata în instituția de
învățământ, după un orar bine stabilit;
Aspecte logistice: achiziționarea biletelor de avion, cazare;
Comunicarea cu furnizorul de formare
Asigurarea securității participanților la mobilitate, proceduri;"
Pregatire de specialitate, lingvistica, pedagogica, culturala
"-Pregatire de specialitate, pedagogica, lingvistica, culturala,
managementul riscului - anterioara mobilitatii;
-Monitorizarea perioadei de mobilitate, prin comunicare cu participantii, cu
profesorul insotitor si cu tutorele de stagiu;
-Emiterea Documentelor de Mobilitate Europass;
-Asigurarea conditiilor de calitate pentru transportul international, sprijin
individual pentru integrarea optima in noul spatiu de munca si cultural,
asigurarea pentru perioada de stagiu intr-o alta tara europeana (cele 3
tipuri de asigurare);
-Sprijin pentru valorificarea experientei dobandite, prin participarea la
activitati de diseminare a rezultatelor proiectului, prin transferul
cunostintelor si experientelor dobandite in mobilitate.
"-pregatire deplasare (transport, asigurari de sanatate)
-pregatire materiale care s-au prezentat la intalnire
-actiuni de promovare
-evaluare finala"
Pregatire in domeniul digital, lingvistic, intercultural etc
Pregatire inaintea plecarii/pregatire la sosire, monitorizare si evaluare
frecventa de grup si individual, evaluare la reintoarcere din mobilitate,
suport in completarea Youthpassului, suport logistic pentru activitati de
diseminare
"-pregatire lingvistica si culturala
-prezentarea continutului formarii si realizarea unor proiecte, prezentari si
chestionare
-aranjamentele practice in conformitate cu nevoile participantului"
Pregatire lingvistica si informatii legate de transportul pana la institutia
formatoare.
"Pregatire lingvistica, culturala si pedagogica
Sprijin in comunicarea cu partenerii"
Pregatire lingvistica, culturala, pedagogica.
"Pregatire lingvistica, de specialitate Consiliere psihologica.
Pregatire privind pedagogia stagiului.
Pregatire lingvistica, informare, disponibiliate pentru a raspunde la toate
intrebarile.
pregatire lingvistica, intalniri preliminarii, prezentarea agendei intalnirilor,
altele - sprijin la rezervari mijloace transport, cazare etc.
pregatire lingvistica, pedagogica si de specialitate si organizarea
conditiilor de cazare, transport si masa
Pregatire lingvistica, pedagogica, culturala. Sprijin logistic. Sedinte de
clarificare a indatoririlor lor, cu elemente de a invata sa inveti prin
participare in proiecte. Sprijin pentru organizarea diseminarilor (aceste
activitati au avut loc pentru un proiect care a fost aprobat in 2019, dar care
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continua sa se implementeze in 2020, organizat de Gradinita cu PP
Petrache Poenaru, unde sunt manager de proiect)
"-pregatire lingvistica, pedagogica, psihologica, culturala
-organizarea deplasarilor
-sprijin in diseminare si valorizare"
Pregatire lingvistica, pregatire teoretica referitoare la tara gazda,
pregatiri.privind protectia si securitatea
pregatire lingvistica,culturala,pedagogica
Pregatire lingvistică, pregătire cultură și de specialitate
"Pregatire logistica, lingvistica, cuturala.
Monitorizare in timpul mobilitatii (formare + evaluare)
Sprijin / cooperare in realizarea etapelor de diseminare si redactare /
verificare a produselor finale.
Sprijin in procesul de promovare a rezultatelor proiectului, chiar si dupa ce
acesta s-a finalizat."
"Pregatire pedagogica, culturala si lingvistica.
Aspecte practice ce tin de organizarea mobilitatilor:cazare, transport,
masa."
Pregatire prealabila,informare
Pregatire preliminara, informare permanenta
Pregatire, sprijin si suport logistic pe tot parcursul desfasurarii mobilitatii,
indrumare, etc.
"Pregatire,
Asigurari
Echipamente de protectie
Caiet de practica si tricou cu sigla Erasmus"
Pregatire,asigurari,echipamente de protectie ,caiet de practica si tricou cu
sigla Erasmus +
Pregatirea documentelor, contactul cu institutia gazda, realizarea
raportului final etc.
Pregatirea in vederea desfasurarii mobilitatilor si informare .
"Pregatirea lingvistica
Pregatire despre istoria locului
Pregatiri administrative
"
Pregatirea lingvistica, pedagogica si culturala, intalniri de informare,
monitorizare oe perioada derularii mobilitatii.
Pregatirea mobilitati, informare, oportunitate de diseminare, sprijin in
elaborarea produsului.
Pregatirea mobilitatii, documente suport, consiliere si informare.
Pregătire anterioară mobilității, procurarea asigurărilor medicale, de
răspundere civilă etc, facilitarea celor mai avantajoase și sigure condiții de
sejur și transport, sprijin logistic pentru realizarea RIS,etc
pregătire culturală și lingvistică
"pregătire culturală, pedagogică și lingvistică
sprijin in derularea activităților de diseminare si implementare"
Pregătire de pregătire, de monitorizare și de validare.
"Pregătire interculturala
"
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Pregătire înainte de mobilitate, contact continuu și după schimbul de tineri.
Pregătire lingvistica, ajutor administrativ, ajutor managerial, dotare cu
echipament specific
Pregătire lingvistica, pedagogica, culturală, au primit tot suportul solicitat
"Pregătire lingvistica, pegaogica, culturală
Au fost procurate documentele necesare desfășurării activităților. "
Pregătire lingvistică, culturală, asigurarea legăturii cu organizațiile
furnizoare de formare, logistică:ajutor in cumpararea biletelor de avion,
găsirea unei cazari, asistență pe parcursul șederii.
"Pregătire lingvistică, pregătire culturală,pregătire TIC
Sesiuni de instruire premergatoare organizate de furnizor, pentru
introducerea participantilor in tematica
cursului"
Pregătire pedagogică, de specialitate și punerea la dispoziție a
echipamentelor pentru utilizarea platformei OLS, procurarea asigurărilor
de călătorie, echipament de protecție, elaborarea caietului de practică,
comunicare cu familia.
Pregătire pedagogică, lingvistică, culturală de specialitate. Ajutor financiar.
Pregătire pentru mobilitate lingvistica și culturala, prezentarea bugetului,
consiliere în organizare pentru participarea în proiect
Pregătire, asigurări, caiet de practica, tricou cu sigla erasmus și
echipament de protectie
Pregătirea activităților care urmau să se deruleze în cadrul mobilitatilor,
pregătirea documentelor necesare
prin activitati de diseminare specifice
Prin consilierea oferită, pregătirea momentelor artistice specifice,
efectuarea unor schimburi de bune practici cu profesorii însoțitori la
disciplinele echivalente pregătirii acestora : matematică, engleză, sport,
germană.
Prin conversații e mail am primit ajutor la orice problemă solicitată
Prin explicațiile date fiecărui participant la mobilitate respectiv familiei
acestuia legate de ceea ce urmează sa se întâmple în cadrul mobilitatilor
Prin furniarea informatiilor necesare unei bune desfășurări a mobilitati
Prin implicarea in diferite comisii la nivelul scolii care sa fructifice
experienta dobandita de acestia si sa valorifice rezultatele invatarii prin
constituirea de lectii model si promovarea acestora.
prin incurajarea parteneriatelor si flexibilitatea programului.
Prin intermediul biroului Erasmus+ al Universității s-a oferit sprijin logistic.
Prin intocmirea documentelor necesare.
prin mentorat, discutii
Prin modul de abordare al profesorilor din respectiva facultate, deschiși să
ne învețe lucruri noi și poate chiar pentru a îndrepta anumite greșeli.
Prin oferirea de informatii necesare
prin organizarea programului de studiu, alegerea disciplinelor, întocmirea
documentelor, precizarea regulementului corspunzător
Prin pregătire lingvistică si prin pregătire în vederea activităților care vor
fi fost desfășurate în cadrul mobilitatii.
Prin prezentarea programului de formare furnizat de institutia de formare
aleasa, programul detaliat fiind adus la cunostinta (durata, activitati,
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metodologie, locatie, etc.). Am beneficiat de pregatirile prevazute
(lingvistica, culturala si interculturala, pedagogica) organizate la nivelul
liceului, primind totodata informatiile necesare pentru buna organizare a
mobilitatii (locatia cursului, indrumari privind transportul de la aeroport la
orasul in care s-a organizat formarea), resurse suplimentare pe tematica
cursului. Participarea la toate tipurile de activitati premergatoare mobilitatii
(activitati de pregatire) a fost certificata prin eliberarea de catre liceul meu
prin diplome de participare. Am discutat, de asemenea, despe
completarea documentului Europass Mobility.
Prin prezența unui interpret, acolo unde a fost cazul!
Prin raspunsuri prompte la e-mail-uri.
"-Prin sedinte in care le-au fost prezentate informatii legate de participarea
la proiect, scop, obiective, sarcini.
Prin pregatirea teoretica si lingvistica"
Prin sesiuni de pregătire lingvistica, culturală, pedagogica. Informări
privind condițiile de deplasare, de cazare. Legătura permanenta cu
participanții in timpul mobilității. Sprijin in completarea formularelor de
feedback.
Prin sfaturi
Prin sfaturi și îndrumare pentru chirie, campus, transport, grant. Ne-au
ajutat în momentul în care am fost nevoiți sa părăsim Franța forțat, în
contextul pandemiei de COVID-19.
Probleme cazare
"Procedural-organizatoric.
Pregatire lingvistica, culturala."
Profesorii au primit suplinitori calificati pe perioada desfasurarii iar elevii
au fost scutiti de prezenta fizica la orele de curs.
Profesorilor participanți la mobilități le-au fost asigurate supliniri pe
perioada mobiităților cu personal calificat. Elevii participanți au fost
motivați de către școală pentru a putea participa.
Profesorul coordonator de program mi-a acordat tot sprijinul in a aplica
pentru bursa.
"-program de lucru (pe zile si ore0
-modul de evaluare a activitatii zilnice, pe diferite perioade si la final
-regulamentul institutiei pentru studentii veniti in programul Erasmus+
-alte obligatii si drepturi
-cursuri de limbi straine(optional)"
"Program de pregatire culturala, lingvistica si pedagogica
Evaluarea riscurilor
Suport in aranjarea transport, cazare si asigurari
Suport in cunoasterea programului mobilitatii
Suport in cunoasterea activitatilor inainte , in timpul si dupa mobilitate"
Programe de orientare si tutorat
programul nu s-a simtit nici prea in arcat, nici prea gol
Promovare la nivelul comunitatii locale, implicare in organizarea
activitatilor de invatare si formare.
"punerea la dispoziție a tuturor informațiilor necesare
propunerea de cursuri lingvistice pentru inbunatatirea cunoștințelor de
limba engleza "
115

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Raspunsul a fost Da deoarece, atat inainte de inceperea stagiului de
formare, cat si in timpul acestuia, am beneficiat de suport moral (sfaturi,
incurajari, explicatii, disponibilitate), iar in cazul unor situati neprevazute,
atat reprezentatul facultatii cat si cel al biroului Erasmus+ au actionat
prompt pentru rezolvarea situatiei.
Raspunsuri la nelamuriri, intalniri saptamanale pe zoom.
Raspunsuri prompte la întrebari, feedback etc
Răspuns imediat la toate nelămuririle, sfaturi etc
"Realizarea documentelor necesare participarii la formare, obtinerea
atestatului de limba straina, contactarea institutiei de destinatie,
Reprezentantii Departamentului de Relatii Internationale (de la
Universitate si de la facultate) au scris mesaje partenerilor, pentru a facilita
sau uneori chiar a urgenta indeplinirea formalitatilor necesare. De
asemenea, au oferit informatii utile privind realizarea si finalizarea
mobilitatii in bune conditii.
Reticenta pentru plecare. Daca in anii trecuti aveam foarte multi elevi care
voiau sa plece in mobilitati, din cauza pandemiei am format cu greu grupul
tinta.
S a realuzat pregatirea lingvistica, culturala, de specialitate, procurare
bilete transport, rezervare cazare.
S au organizat diseminare în CP, Cerc pedagogic
S.au organizat cursuri de formare, apoi la revenirea din mobilitati s.au
efectuat diseminarea informatiilor la nivelul institutiei, dar si in sedintele de
catedra.
S-a alocat timp pentru activitățile de pregătire a mobilităților, s-au pus la
dispoziție spații și resurse materiale pentru desfășurarea activităților
specifice identificării participanților, selectării acestora, asigurării cadrului
legal pentru participare la mobilități.
S-a asigurat derularea etapizată de pregătire lingvistică, culturală și
profesională pentru etapa de mobilitate prin întâlniri organizate și susținute
de profesori și instructori de specialitate.
S-a asigurat suplinirea orelor profesorilor participanti la proiecte Erasmus,
conform orarului si aprobarii Inspectoratului Scolar Judetean.
sa asigurat un climat de lucru la standarde, monitorizare a fiecarui
beneficiar în parte,organizarea locului de muncă cu tot ce era necesar
sarcinii de munca, atmosfera placută , prietenească
S-a convenit cu conducerea asupra unui program de recuperare a orelor
de curs, s-au furnizat promotionale despre scoala si tara/oras pentru a
populariza specificul zonal/national.
"s-a efectuat o pregatire a stagiului, explicandu-se participantilor care este
sursa de finantare a proiectului, tara gazda, partenerii de practica,
partenerul intermediar, buget, conditii de cazare, lucru, etc. S-au incheiat
asigurari complete pentru fiecare participant (pentru calatorie, perioada de
stagiu precum si pentru raspundere civila, in cazul elevilor).
S-a efectuat o pregatire lingvistica pe platforma OLS, pentru care elevii au
fost indrumati si sprijiniti de coordonatorul de proiect. Pana la plecare ain
mobilitate s-a efectuat o pregatire culturala, de catre un profesor de turis,
din scoala."
S-a oermis introducerea unor parti din cele invatate la nivelul instituiei.
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S-a realizat descrierea cursurilor de formare, pregatire lingvistica,
culturala, pedagogica, s-au prezentat și asigurat condițiile de zbor, cazare
și alte detalii. S-au pus la dispoziția participanților la mobilitate materiale
informative și orice altceva au avut aceștia nevoie atat înainte, cât și în
timpul, sau după mobilitate.
S-a realizat pregatirea acestora inainte de desfasurarea mobilitatilor,
implicarea ulterioar mobilitatilor a fost activa si cu sprijinul institutiei.
S-a stabilit la nivel instituțional modalitatea de suplinire a profesorului pe
perioada mobilitații. Scoala a oferit sprijin, de asemenea, prin punerea la
dispoziție a documentelor oficiale necesare, a pregătirii lingvistice și
culturale, a logisticii necesare desfășurarii acestor ședințe de pregătire, a
întâlnirilor de proiect, a diseminării rezultatelor în cadrul consiliilor
profesorale și a cercurilor metodice desfășurate în școală.
Sa-și îmbunătățească abilitățile de a dialoga în limba engleza, de organiza
activitățile la revenirea în școală, de a diseminat informațiile obținute în
mobilitate
S-au asigurat conditii optine pentru firmare pre si potmobilitati, am
beneficiat de sprijin concret pentru implementare si diseminare
s-au derulat pregatiri antemobilate, s-au cumparat bilete de avion, s-au
organizat impreuna cu societatea intermediara activitatile din mobilitate,
cazare, program de practica
S-au desfășurat activități de formare lingvistică (engleză și germană),
pedagogică și culturală.
S-au desfăşurat activităţi de pregătire culturală, lingvistică şi pedagogică
înaintea plecării în mobilităţi. Participanţii au fost sprijiniţi logistic şi
administrativ în vederea derulării în condiţii optime a mobilităţilor.
S-au desfășurat sesiuni de pregătire lingvistică, crearea materialelor etc.
S-au făcut toate demersurile pentru buna desfășurare a mobilității, au fost
infomati.
S-au oferit programele de formare pedagogică, interculturală și lingvistică.
S-a ocupat de transport și cazare.
S-au organizat activitățile de promovare, diseminare, de selecție a
participanților, s-a pus la dispoziție logistica necesară activităților de
pregătire etc.
S-au organizat cursuri de limbi straine, au participat la diverse activitati
asemanatoare cu cele pe care institutia furnizoare le-a pregatit pentru ei.
S-au organizat sesiuni de informare cu privire la aceste programe, atat
pentru studenti cat si pentru profesori.
S-au platit toate costurile
S-au realizat activitățile de pregătire a mobilității în acord cu toate cerințele
formulate de către elevi și părinți. A fost contactat un birou notarial pentru
realizarea documentelor necesare deplasării minorilor în străinătate.
Partenerii conomici cu care școala are parteneriate au fost solicitați să
susțină elevii care au fost implicați în mobilități.
Scoala a facilitat pregătirile premobilitate, a asigurat suplinirile pe perioada
mobilitatilor și a creat cadrul propice pentru activitățile de informare,
valorizare și diseminare din cadrul proiectului
Scoala a sprijinit elevii care provin din medii dezavantajate din punct de
vedere logistic dar si oferind suport emotional
117

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Scoala la care predau a sprijinit activitatea de diseminare in urma cursului
efectuat
Scoala o organizat sesiuni de pregătire culturala, lingvistica și pedagogică
pentru a facilita derularea stagiului de formare
Scriere proiect, selectie participanti la curs de formare, cursuri de pregatire
lingvistica, toate demersurile pentru deplasare si participare, diseminare
rezultate, aplicare metode noi.
Scrisoare de recomandare
"se ocupă de cazarea, masa şi transportul local al participanţilor și are în
vedre orice problemă care intervine;
-asigură accesul la computer şi Internet în instituţiile gazdă;
-organizează programul cultural, activităţile recreative şi programul de
pregătire culturală al participanţilor.
-asigură transferul participanţilor la şi de la instituţia gazdă;
-se preocupă ca mobilitatea să se desfăşoare în cele mai bune condiţii de
securitate socială;
-rezolvă orice problemă de natură medicală, personală a participanților;
Sedinte, discutii legate de situatia studentilor in contextul pandemiei.
"Selectia participantilor a fost un proces transparent. Au fost organizate
activitati de pregatire-lingvistica, culturala, pedagogica, de specialitate.
Membrii echipei de proiect au raspuns tuturor solicitarilor/intrebarilor
participantilor/parintilor. S-au organizat sedinte cu parintii.
Selectie transparenta, sprijin in contactarea partenerului, obtinerea
scrisorii de invitatie, pregatirea dosarului pentru contractare financiara,
transfer grant in timp util, efectuarea decontului academic si financiar
Semnarea documentelor pregatitoare efectuarii stagiilor, primirea
participantilor, monitorizare continua, informatii utile despre orasul de
destinatie, 90 % dintre participanti au primit cazare gratis, semnarea
tuturor documentelor inainte de finalizarea stagiului.
SESIUNI DE FORMARE LINGVISTICA SI DOCUMENTARE
Sesiuni de informare și pregătire anterioară plecării. Organizareatestării
Covid înainte de plecarea în mobilitate. Sugerararea de oportunități de
învățare a limbii engleze. Asistență pe durata mobilității.
Singurul sprijin pentru care sunt profund recunoscatoare, a fost din partea
Biroului de Relatii Internationale, care a raspuns rapid si eficient de fiecare
data cand a existat o problema care tinea de competenta lor. Din pacate,
facultatea la care studiez nu are personal interesat de situatia studentilor
Erasmus. Am avut probleme pana am reusit sa adun semnaturile
necesare de la coordonatorii locali si mereu am avut dificultati la
echivalarea sau sustinerea examenelor in tara din cauza lipsei de
organizare si comunicare dintre conducere, comisie si profesori.
"spijin in logistica
intocmire documentatie
delegatii
adeverinte"
Spirijinul pentru insusirea tehnicilor in domeniul de sanatate, sfaturi si
sprijin in promovarea cunostintelor.
Spriin in ceea ce priveste logistica necesara pentru implementarea
proiectului.
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Sprijin acordat prin prisma unui program de academic counseling,
program care a ajutat foarte mult in acomodarea la institutia gazda.
Sprijin atat didactic cat si personal/psihologic, in special pe timpul
perioadei pandemiei. Comunicare intensa prin emailuri.
Sprijin cu informatii atat pentru domeniul de practica, cat si pentru
acomodare in acea tara.
Sprijin cu materiale didactice
Sprijin cu privire la problemele legate de înscrierea la cursurile instituției
gazdă; realizarea dosarului de mobilitate erasmus+
Sprijin de informare cu privire la proiect, pregătire pedagogică, lingvistică
și culturală.
Sprijin educational / moral
Sprijin financiar
Sprijin financiar dar si sprijin moral
Sprijin financiar pentru toata durata programului Erasmus, răspundere
rapida la intrebari.
Sprijin financiar si academic
Sprijin financiar, administrativ
Sprijin financiar, confecționare de materiale.
Sprijin financiar, consiliere
Sprijin financiar, informatii utile pentru derularea mobilitatii
Sprijin in desfasurarea orelor pt profesorii participanti la mobilitati,
deschidere din partea directorului pt proiecte europene
Sprijin in dobândirea de aptitudini lingvistice
sprijin in organizarea si buna desfasurare a activitatilor din proiect
"Sprijin in pregatirea documentelor pentru particiare la selectie cat si
pentru deplasare
Sprijin in realizarea activitatilor proiectului cat si in diseminarea acestora.
Sprijin in: orientare in noul oras, folosirea mijloacelor de transport in
comun, gasirea unei locuinte temporare.
"Sprijin informational si orientativ
Solutionarea problemelor/intrebarilor aparute pe parcursul mobilitatii"
Sprijin informational, logistic, tehnic, documentare, informatii precise
privind modalitatile de derulare a mobilitatilor.
Sprijin informational, organizatoric, psihologic.
"Sprijin informational.
Sprijin in transmiterea si realizarea documentelor necesare mobilitatii.
Chiar si sprijin moral."
Sprijin informațional
Sprijin informațional, suport moral.
"Sprijin innainte de mobilitate in pregatirea: tematica, pedagogica,
lingvistica, culturala, de securitate, pregatirea calatoriei.
Sprijin după mobilitate pentru desfasurarea activitatilor de diseminare."
Sprijin în oferirea unor săli pentru a demarat activitățile și sprijin în social
media
Sprijin în organizarea deplasării, a motivării absențelor pentru elevi,
suplinirea cadrelor didactice, elborarea documentelor necesare, a
contactului cu părinții elevilor participanți, la organizarea diseminării
acțiunii.
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Sprijin în: adaptare rapida la noua instituție, indicații orientare
Sprijin înainte de efectuarea mobilității, în timpul mobilității și la final pentru
a asigura recunoașterea și echivalarea stagiului
Sprijin legat de depunderea unui dosar de candidatura pentru mobilitatea
Erasmus+, sprijin în găsirea unei insituții gazdă si realizarea actelor si
procedurilor dintre părți.
"-sprijin lingvistic -unitatea de învățământ a organizat un curs de limba
engleză pentru susținerea participanților la mobilităț
-suport informațional necesar desfășurării demersurilor necesare
recunoașterii și validării rezultatelor învățării"
"-sprijin lingvistic
organizarea de activitati pe tema proiectului , in colaborare cu institutii
autorizate
Sprijin lingvistic, sprijin legat de întocmirea documentațiilor necesare
deplasării, profesor însoțitor in cazul elevilor minori, sprijin sociocultural in
vederea unei adaptări mai rapide.
"-Sprijin lingvistic;
-cultural;
-pedagogic"
Sprijin logistic legat de participarea la mobilitte, activitati de informare,
monitorizare, evaluare si diseminare.
Sprijin logistic, acces la materiale
Sprijin logistic, sprijin prinvind mobilitatea, sprijin pt desfasurarea mobilitati
din partea profesorilor insotitori
Sprijin logistic.
Sprijin moral și technic
Sprijin moral, intelectual
sprijin oferit în toate etapele proiectului
Sprijin organizatoric in vederea deplasării
Sprijin organizatoric, pedagogic, lingvistic.
Sprijin organizatoric-administrativ, cat si academic in procelede de preselectie, selectie si post-selectie.
sprijin pe toate planurile
Sprijin prin email in cadrul pandemiei
Sprijin prin resurse materiale, resurse umane, sprijin logistic și de
diseminare a rezultatelor proiectului.
sprijin privind cazarea si deplasarea in orasul unde se tine cursul, pregatire
culturala si lingvistica
"Sprijin privind înscrierea și selecția participanților;
Pregătirea culturală, lingvistică;
Consilierea familie , sprijin pentru obținerea documentelor de călătorie"
Sprijin privind recunoasterea activitatilor finalizate pe durata mobilitatii.
Sprijin privind unitatea de cazare, indrumatii in legatura cu universitatea
respectiva.
Sprijin privind validarea documentelor, asigurarea suplinirii pe perioada
mobilității, a unui spațiu pentru desfășurarea activităților de proiect,
organizarea de expoziții in interiorul scolii, diseminarea pe site-ul
colegiului, întâmpinarea oaspeților etc.
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Sprijin profesional si moral din partea tutorelui Facultatii de Stiinte unde sa desfasurat mobilitatea.
sprijin si promptitudine in toate demersurile - anterioare, posterioare, cat
si pe durata mobilitatii.
"-sprijin și colaborare în organizarea mobilității
-asigurarea pregătirii culturale și pedagogice
-activități de diseminare a proiectului
-recunoașterea rezultatelor învățării"
Sprijin total in participarea la mobilitate, in activitatea de diseminare a
informațiilor, în aplicarea la clasă a tehnicilor învățate, precum și în
implementarea pe viitor la nivelul instituției a unor noi metode de lucru
Sprijin total, evitându-se situațiile de risc
Sprijinul a constant in: informatii pertinente; seminarii de informare;
recunoastere totala a notelor; promptitudinea rezolvarii situatiilor
neprevizibile
Sprijinul a constat in bursa de mobilitate si in consiliere pe parcursul
mobilitatii.
Sprijinul a constat in disponibilitatea amgajatilor de a oferi informatiile
necesare, acceptarea si recunoasterea rezultatelor obtinute in urma
mobilitatii.
Sprijinul a constat in faptul ca s-au organizat întâlniri pentru aprofundarea
limbii engleze
Sprijinul a constat in lamurirea intrebarilor despre mbilitate, indrumarea in
completarea documenteleor oficiale si sprijin moral pe tot parcursul
mobilitatii.
Sprijinul a constat in mentorat si acces la resurse
Sprijinul a constat in organizarea si rezolvarea aspectelor ce au tinut de
transport, cazare, echipa realizata special pentru suport si evaluare,
reuniuni pentru pregatire in caz de risc, pentru pregatire socio-culturala,
psiho-pedagogica si lingvistica.
Sprijinul a constat in pregatirea pedagogica, culturala a acestora,
asigurarea acestora(de sanatate, accidente, calatorie), comunicarea
frecvent[ cu familiile elevilor implicati, sedinte de lucru.
Sprijinul a constat in primirea unui raspuns imediat in cazul unei probleme
, comunicarea eficienta de fiecare data, primirea tuturor informatiilor
necesare desfasurarii mobilitatii Erasmus+
Sprijinul a constat in punerea la dispoziție a cadrului necesar implementării
metodelor învățate.
Sprijinul a constat in tot ceea ce ar trebui sa faca o facultate pentrh
student. Am avut la dispozitie personal care m-a ajutat la fiecare pas, nu
exista intrbare gresita, nu era nimeni judecat pentru intrbarile puse,
profesorii erau deschisi, asteptau cu nerabdare intrebarile studentilor, nu
era nimeni plictisit, niciun profesor nu se rastea la elevi. Am avut biblioteci
si nenumarate carti si materiale de studiu la dispozitie, date de catre
profesori. Sali de lectura bine amenajate, o cantina la care se servea
mancare adevarata, nu congelata si plina de chmicale, la preturi
avantajoase pentru un student. Reduceri pentru muzee si transport. Dar
ce mai mare castig, pe departe, a fost amabilitatea profesorilor, nu pot fi
descrisi in doar cateva cuvinte. Cel mai simplu pot spune ca nu am avut
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parte de un astfel de tratament calduros si omenesc in nicio
scoala/liceu/faculatate sau de la niciun profesor din Romania.
"Sprijinul a constat in:
-echipamente de specialitate de ultima generatie;
-profesori de specialitate foarte buni profesionisti."
"Sprijinul a constat intr-un grant lunar in valoare de 520€. Acest grant total
a fost acordat in proportie de 80% la inceperea perioadei Erasmus, restul
de 20% urmand sa fie acordat la sfarsitul perioadei.
Tin sa precizez ca perioada a luat sfarsit pe data de 1 iulie 2020 si inca nu
am primit restul de 20% !!"
Sprijinul a constat în faptul că, arătându-mă interesat de participarea la
program, am fost încurajat să aplic.
Sprijinul a constat în răspunsul prompt la orice întrebare avuta, precum si
informare constanta în legătură cu orice modificare.
Sprijinul a constat în susţinere şi instruire cu referire la proiect şi activităţile
de proiect. Suport tehnic şi consiliere.
"Sprijinul a costat în :
Preluarea de la aeroport
Cazarea
Masa
Excursii
Sprijinul a fost in mare parte moral, dar si legat de gestionarea banilor si
s-a realizat pregatirea participantilor.
Sprijinul a fost unul de informare cu privire la proiect, apoi unul de formare
a participantilor selectati, pregatire pedagogica, lingvistica si culturala
Sprijinul a presupus suplinirea pe baza de voluntariat a orelor de curs în
perioada în care am fost plecata în mobilitate. De asemenea, conducerea
instituției a permis și a asigurat condițiile necesare desfășurării activităților
ce vizau rezultatele participării la mobilitate.
Sprijinul acordat de către instituția școlară a constat în susținere în ceea
ce privește pregătirea generală, pedagogică a mobilității respective,
încurajarea și comunicarea permanentă pentru o bună desfășurare.
Sprijinul acordat de instituie a constat in pregatire culturala, TIC, sorjin
logistic, suport moral, informare, indrumare, realizarea unor activitati de
diseminare in cadrul unitatii, inlocuirea la grupa a cadrelor didactice
participante la mobilitate.
Sprijinul în demersul pregătirii documentelor necesare asigurării mobilității
și a documentației
Sprijinul nu a fost unul constant si multumitor, mai ales avand in vedere
contextul pandemic.
Stabilirea orarului, documentele necesare cazarii
Stagiarii au fost indrumati, supravegheati si sprijiniti pe tot parcursul
desfasurarii stagiului de catre tutori pentru a realiza activitatile propuse in
timp util, in conditii de securitate.
"suplinirea colegiala
oferirea de spatii pentru activitati
conferirea spatiului pentru derularea diseminarii"
Suport administrativ, integrare, activități sociale, suport lingvistic.
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Suport de curs. Facilități de plată moderne utilizate cu ocazia deplasărilor.
Colaborarea cu firmele primitoare facilitatori de practică.
Suport informational si logistic pentru ca participarea si implicarea sa nu
fie afectate.
Suport moral
Suport pe toată perioada mobilității și la revenirea in tara
Suport permanent pentru participarea la mobilitati
"Susținerea în depunerea dosarului,mentionarea corecta a pasilor de
urmat si a unei liste de facut inainte de
mobilitate."
Școala a asigurat un curs de limbă engleză organizat de CCD ( pe care la decontat). Așteptăm să derulăm cursurile de formare, în funcție de
stadiul pandemiei.
Școala a fost de acord cu plecarea în mobilitate a cadrelor didacice.
Școala a pus la dispoziție spațiile necesare desfășurării activității. S-a
constituit o sală specială pentru proiect și un panou pentru diseminarea
activitățile. Conducerea școlii și cadrele didactice au susținut prin aprecieri
cadrele didactice și elevii participanți la mobilități
Ședințe de informare, comunicare permanente in echipa proiectului privind
rezolvarea sarcinilor in implementarea activităților.
"Ședințe periodice cu părinții și elevii participanți la mobilitățile VET pentru
informare, prezentarea și semnarea documentelor specifice.
Asigurarea pregătirii pedagogice, culturale, lingvistice, profesionale, la
școală, în afara programului, înainte de plecarea în mobilitate.
Contractarea pentru asigurarea celor mai bune conditii de transport extern
și subzistență.
Monitorizarea permanentă, de către echipa managerială a școlii, a
mobilităților VET."
Tehnologie, săli de clasă, xerox etc.
"Toată logistica necesară pentru a desfășura aceste activității.
Toate documentele au circulat intre instituții cu ajutorul Biroului Erasmus.
Toate masurile necesare de sprijin.
Tot ce a fost necesar
Toti participantii la mobilitati au primit tot sprijinul necesar in vederea
administrarii in mod optim al mobilitatii.
Transport, cazare, masa, asigurari
Unitatea de invatamant a asigurat conditii optime pentru imbunatatirea
comunicarii in limba engleza.
Unitatea de învățământ a spijinit organizarea deplasării, dialogul cu părinții
elevilor participanți, diseminarea rezultatelor.
Unitatea scolara a pus la dispozitia participantilor toate instrumentele
necesare pregatirii mobilitatilor si diseminarii rezultatelor invatarii.
Universitatea inca nu a inapoiat restul de 20% al grantului erasmus,
invocand pandemia de covid
Universitatea la care studiez în țară a suportat o parte din valoarea
transportului in mobilitate.
Universitatea m-a sprijinit cu toate informațiile utile plus urmează sa mi se
restituie o parte din decontul transportului.
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Urmare a participării la mobilități cu scop de formare, personalului
participant i-au fost recunoscute performanțele și i-a fost asigurată evoluția
în cariera profesională, totodată cunoștințele dobândite au contribuit la
diversificarea ariei curiculare prin punerea în practică a unor activități care
au adus plus valoare instituției.
Voluntarii ESC au primit informatii despre YouthPass de la inceputul
stagiului de volunariat si pe parcursul stagiului de voluntariat au avut
sedinte saptamanale in care erau consiliati si ajutati sa isi noteze in
agenda proprie rezultatele si cunostintele dobandite prin activitatea
depusa in cadrul activitatilor derulate saptamanal in proiect. Au exitsat si
sedinte de reflectie a rezultatelor obtinute pe durata stagiului de voluntariat
din Romania.

52,15% dintre respondenți declară că le-au fost recunoscute în totalitate
rezultatele învățării obținute în mobilitate, ceea ce reprezintă un progres față de
anul 2019, cînd doar 45,51% afirmau acest lucru.
Rezultatele

invatatii

obtinute

de

participanti

in

perioadele

mobilitatilor au fost recunoscute in context național:

Situații posibile

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total de
răspunsuri

Nu este cazul, activitățile au fost de învățare non-formală (proiecte de
tineret)

86

2.79%

NU

103

3.35%

DA - partial

397

12.89%

Nu stiu

414

13.45%

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

473

15.36%

DA - in totalitate

1606

52.16%
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Frecvența declarațiilor privind modalitățile de recunoaștere în
context național a rezultatelor învățării obținurte de participanți pe
durata mobilității
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1606

86

103

Nu este cazul,
activitățile au fost
de învățare nonformală (proiecte
de tineret)

NU

397

414

DA - partial

Nu stiu

473

Nu este cazul
DA - in totalitate
pentru ca nu s-au
derulat inca
mobilitati

Număr de răspunsuri

Descrierea modului în care s-a efectuat recunoșterea rezultatelor de către peste
500 de respondenți relevă însă faptul că foarte mulți dintre ei nu înțeleg ce
înseamnă și cum se face recunoașterea rezultatelor învățării în context
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ec redi:

Dobîndire de competențe profesionale mai bune,
Prezentarea, utilizarea și învățare pe ceilalți a celor învățate la curs ; se
va realiza un portofoliu pentru a fi trimis la ISJ pentru recunoașterea
rezultatelor și pentru acordarea de credite transferabile
certificate Europass
diseminarea în cadrul școlii noastre
diseminarea în cadrul cercurilor pedagogice
eliberarea unor certificate de participare
Europass
certificat/ diploma de participare
recunoasterea rezultatelor evaluarii din strainatate, in Romania
Evaluarea de către universitate și validare
inscrierea in CV in vederea promovarii / dezvoltarii profesionale
În obținerea gradației de merit (pentru participanții care au depus
dosar)
Prin echivalarea de credite (pentru participanții care au dorit să urmeze
procedura)
nu se pot recunoaste in mod formal, participantii nefiind angajati ai
asociatiei, ci voluntari la proiect
au fost recunoscute prin publicarea de materiale scrise sau video create
de participanti si semnate de acestia, prin workshop-uri pentru publicul
larg organizate si facilitate de acestia »
Participantii au diseminat după fiecare mobilitate tot ceea ce au invatat.
Participantii au diseminat după fiecare mobilitate tot ceea ce au invatat.
participare diseminări CCD, Iasi
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recunoasterea la intocmirea dosarelor personale si a celor pentru
gradatiile de merit sau a celor pentru evaluarea de la finalul anului
precedent
recunoasterea rezultatelor obtinute in plasament si notarea in catalogul
clasei conform aprecierilor facute de tutorii de stagiu straini , prin
corelare intre notatia din tara de stagiu si notatia din Romania
acordarea de certificate pentru activitatea desfasurata in plasament »
rezultatele invatarii obtinute de elevi s au concretizat in certificatele
Europass si validarea stagiului de pregatire practica prin incheierea
mediilor la modulul corespunzator sau de note daca stagiul nu a fost
acoperit in totalitate de mobilitate
s au promovat si implementat rezulatele invatarii atat la nivelull unitatii
scolare cat si la nivel de inspectorat scolarsi in comunitate locala
Integrarea rezultatelor in acord cu sistemul intern de evaluare si
promovare
2 note in catalog la modul de practica
A constat in echivalarea completa a rezultatelor obtinute peste granita.
A fost creat contextul pentru realizarea schimburilor interculturale între
participanții la proiect.
A fost eliberat certificatului Europass, dar nu au fost intreprinse
demersuri pentru echivalarea cu credite transferabile.
A fost făcută echivalarea calificativelor primite în țară gazdă
a fost punctata activitatea la nivel de universitate (50 puncte)
a fost realizata echivalarea notelor si a creditelor
A fost realizata o adaptare a notelor, după sistemul romanesc de notate.
A fost recunoscut de către universitatea emitenta
A fost recunoscut rezultatul la nivel national, prin acordarea
Certificatului Europass.
Abilitati si competente recunoscute prin documentul de mobilitate
europass
Aceste rezultate au fost folosite la completarea dosarului personal, dosar
util in diferite contexte :dosar al metodistului, gradatie de merit etc.
Achizitiile TIC sunt integrate in scoala noastra
Acordare de note si credite prin echivalare.
« Acordare unor puncte in grile de evaluare profesionala (profesori)
Acordarea de note si credite prin echivalare si inregistrarea mobilitatii
in Suplimentul la diploma.
acordarea facilitatii privind formarea continua
Activitatea de formare este recunoscuta.
Activitatea de practică desfășurată în Italia, a fost recunoscută ca o
activitate de practică desfășurată cu scopul dezvoltării abilităților
elevilor participanți
Activitatile de follow-up.
« Activitățile de învățare în care elevii vor fi implicați sunt exclusiv
activități practice, care le vor da posibilitatea să lucreze efectiv cu
echipamente, aparatură și materiale performante,
ce răspund
exigențelor actuale iar aceștia vor fi motivați să continue procesul de
învățare în domeniu pentru ca la sfârșitul studiilor să obțină mai ușor o
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angajare în țară sau în străinătate conform calificării pentru care au fost
pregătiți.
adaugata in curriculum
Adeverintele/ diplomele de participare sunt recunoscute in comisiile
profesorale sau diferite alte candidaturi.
Adeverința de participare.
Am avut posibilitatea de a include in cursurile proprii modalitati de
predare dobandite pe perioada mobilitatii.
Am avut un curs de limba care nu a fost echivalat deloc, desi
universitatea gazda a facilitat acest lucru si chiar a furnizat indicatii,
prin intermediul transcriptului emis la finalul mobilitatii.
Am completat „Transcript of records” pe care l-am depus la biroul
Erasmus.
Am depus documentatia la CCD pentru obtinerea echivalarii in credite
profesionale (martie 2020) conform procedurii aprobate de minister ,
dar pana acum nu am primit niciun raspuns
Am experimentat doar parțial recunoașterea, în cadrul cercurilor
pedagogice din județul nostru.
Am fost informați de către responsabilul cu formarea continuă de la
nivelul școlii că nu se mai fac echivalări in credite ale cursurilor
internaționale. Acesta se pare că este răspunsul venit de la Inspectorat.
Am întocmit documentația necesară și am trimis-o la CCD. Am ținut
legătura cu d-na profesoară responsabilă. Mi-a confirmat faptul că
dosarele au fost corect întocmite și au fost trimise la minister. Procedura
de recunoaștere a fost întârziată din cauza pandemiei
Am participat la un program de mobilitate dubla-diploma. Respectiv,
studiile mi-au fost recunoscute atât la instituția din țara cât și la cea de
peste hotare prin eliberarea diplomei de absolvire.
Am prezentat carnetul unde am notat activitățile desfășurate la
universitatea gazda, precum și documentul cum ca am completat stagiul
efectuat acolo.
Am prezentat cunoștințele dobândite si rezultatul activităților din cadrul
mobilității, colegilor din instituție, inspectorului școlar de specialitate și
în mediul online prin video-uri încărcate pe canalul YouTube.
Am primit certificat de aprobare din fiecarui parti
Am primit certificat pe baza rezultatelor obținute.
Am primit certificate
Am primit certificatul Europass si certificatul de participare care
beneficiază de recunoaștere națională.
Am primit de la universitatea gazdă o fișă cu toate notele și creditele
obținute, pe care am trimis-o mai departe către Biroul Erasmus, care sa ocupat de transmiterea rezultatelor către facultatea la care învăț. Cele
două echipe s-au ocupat de echivalarea notelor și de transferul creditelor,
astfel încât semestrul a fost încheiat în condiții normale pentru mine,
media anuală fiind calculată cu rezultatele obținute atât în țară pentru
primul semestru, cât și cele de la stagiu. Nu a trebuit să dau diferențe la
întoarcerea în țară.
Am primit toate creditele necesare și documentele necesare.
Am sprijinit participantii sa includa documentele in portofoliul personal
si sa le foloseasca pentru mobilitate profesionala, premii si distinctii
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(gradatie de merit), sa scrie un ghid didactic. O problema a fost ca,
pentru a avea credite profesionale in invatamant, procedura este atat de
complicata ca nu am gasit pe nimeni care sa inteleaga cum sa o aplice,
inclusiv la ISJ.
Analiza caietelor de practica si a documentelor europass. De catre
Catedra Tehnologii
ANPCDEFP a apelat la coordonatorul proiectului in Saptamana VET
pentru a prezenta proiectele institutiei noastre.
Apar invidii si sfidare.Nu aprciaza unspectoratul scolar sau alte scoli
...raspuns sincer.Doar la disarul persinal ajura certificatul Europass
Aparitie la televiziunea locala, diploma recunoscuta ca si valida pt.
Acordare invatamantului superior si angajare.
Aplicarea in școala a rezultatelor invatarii.
Aprecierea și promovarea activităților .
Ar putea deveni un criteriu de selecție pentru angajare.
Articole, ghid publicat de participantii la mobilitate
Atat pentru mobilitatile de studiu, cat si pentru cele de practica, au fost
recunoscute si echivalate in totalitate notele si creditele obtinute la
universitatile gazda. Rezultatele vor fi mentionate in suplimentele la
diploma in momentul emiterii acestora.
Atât de Universitate cât și de noul job câștigat cu au ajutorul abilităților
dezvoltate în timpul mobilității Erasmus.
Au avut loc diverse activități /proiecte.
Au fist depuse dosarele pentru echivalare, acestea urmând a fi evaluate.
Au for recunoscute corect, dar nu au fost foarte transparenti cu acest
proces deci nu pot oferi mai multe informatii.
Au fost depuse dosare la CCD pt echivalare, dar nu am primit inca
raspuns
Au fost echivalare toate examenele.
Au fost echivalate creditele
Au fost echivalate cursurile la care au participat la reintoarcerea in
institutie.
Au fost echivalate in credite transferabile
Au fost echivalate in tara notele obținute la Universitatea gazdă.
Au fost echivalate notele primite in străinătatea in totalitate in România
Au fost echivalate notele, dar din perspectiva mea, intr-un mod foarte
subiectiv și neavantajos pentru student. Unele cursuri echivalate aici in
țară nu aveau de loc legatură cu cele studiate în mobilitatea Erasmus, iar
notele au fost echivalate dezamagitor.
Au fost echivalate rezultatele obtinute in mobilitate si convertite in note
la modulele de specialitate.
Au fost echivalate toate materiile prevazute de learning agreement.
au fost echivalete nr de ore cu credite
Au fost făcute recunoscute la nivel național prin certificare adecvată.
Au fost inmanate certificate Europass participantilor la mobilitati.
Au fost promovate in publicații online si la inspectoratul școlar județean.
Au fost realizate comunicate de presa si diseminari in scoala.
Au fost recunoscute abilitățile și intuiția.
Au fost recunoscute in dosarul personal.
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Au fost recunoscute la nivel de scoală. S-au facut toate demersurile
pentru recunoașterea la nivel de minister
Au fost recunoscute la nivelul Facultatiii
Au fost recunoscute la nivelul MapN
Au fost recunoscute notele obținute și competențele formate.
Au fost recunoscute notele și am promovat semestrul.
Au fost recunoscute si de alte universitati
Au fost recunosdcute prin intermediul certificatului Youthpass.
Au fost validate de catre institutia scolara Certificatul de absolvire si
Europassul.
Au fost validate mobilitățile. S-a postat pe pagina de facebook dedicată
proiectului si pesite-ul instituției.
Au fost validate rezultate evaluarii finale di mobilitate cu acordarea de
note in catalog la modulul sau modulele care s-au derulat pe parcursul
mobilitatii.
Au obtinut certificatul Europass Mobility.
Au obținut certificate Europass, dar și adeverințe din partea MEC cu
acordarea de credite transferabile
Au oferit oportunități în carieră și-o bună dezvoltare profesională.
Au primit certificat de participare.
au primit programme elaborate de organizatia din Romania(gazda), pe
langa certificatele Youthpass
Au primit punctaj în cadrul procesului de evaluare a cadrului didactic.
Având în vedere faptul că, din motive obiective, activităţile finanțate prin
programul Erasmus+ au fost afectate de efectele pandemiei COVID-19,
astfel încât nu au fost realizate și nu se vor putea realiza integral, până
la data actuală de încheiere a proiectului , am solicitat modifcarea
articolului I.2.2. din contractul financiar referitor la durata de
derulare a proiectului, astfel încât perioada de desfășurare a
activităților prevăzute
în proiect
să fie
extinsă, conform
recomandărilor ANPCDEFP.
Bibliografia si programa difera intre institutii, asa ca ma asteptam sa
trebuiasca sa refac examene. Mi-au fost recunoscute aprox 80% din
examene sau chiar mai mult, peste asteptarile mele.
Biroul Inspectoratului Școlar Județean/ Casa corpului Didactic au
răspuns că nu face obiectul echivalării studiilor.
Ca experiență de muncă în domeniul studiat
Cadrele didactice si elevii au primit certificate de participare.
Calendarul de echivalare a cursurilor nu a fost cunoscut la timp.
Cand am ajuns in tara mi s-au echivalat materiile pe care le-am facut
acolo
Catalog de recunoastere a notelor obtinute si a creditelor ECTS
Certificat
Certificat de formare pentru dosarul personal
Certificat de mobilitate Europass
Certificat de participare
certificat și credite
Certificat youthpass
„Certificate
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Rapoarte de evaluare
Site-urile si platformele proiectelor
Planuri de diseminare( mass-media, rețele de socializare,)
Workshop-uri si conferințe
Instrumente și resurse digitale de invațare online
Broșuri si ghiduri
Expoziții
Concursuri școlare
Certificate de formare profesionala
certificate si documente eliberate de institutiile furnizoare si scoala.
Certificatele de participare fac parte din portofoliul educațional al
fiecărui participant.
Certificatele de participare sunt recunoscute că fiind activități de
formare profesională
Certificatele dobandite de participanti sunt recunoscute la nivel national.
Certificatele obținute în instituti din țări europene sunt recunoscute la
nivel național
Certificatele obținute sunt recunoscute și pot fi utilizate pentru a obține
diferite punctaje : restrângere de activitate, Detașare, gradație de merit
etc.
Certificatele reprezinta dovada perfectionarii la nivel international și pot
fi folosite in orice moment.
Certificatul de participare a fost recunoscut ca documente doveditor al
formarii continue
« Certificatul de participare a fost recunoscut de directiunea scolii în care
lucrează aceștia și de inspectorul de specialitate.
Nu am realizat demersuri în vederea obținerii de credite transferabile.”
certificatul de participare la cursul de formare, competențele dobândite
la cursul de formare
Certificatul de participare si documentul Europass Mobility au fost
depuse la dosarul personal de la scoala, in portofoliul didactic personal.
Certificatul Europass obținut la finalizarea stagiului de formare a fost
recunoscut de catre instituția a cărei angajată sunt si de către ISJ.
Certificatul Europass, certificatul de participare
Certificatul Europass, certificatul de participare și notă la modulul
aferent mobilității în concordanță cu rezultatele obținute la evaluarea
finală.
Certificatul ii ofera un punctaj pentru obtinerea unei noi participari
Erasmus
Certificatul Youthpass nu este recunoscut la nivel national, foarte multi
angajatori nu-l recunosc ca un instrument valid. Noi le-am transmis
voluntarilor ca depinde de ei sa-si promoveze rezultatele invatarii in
relatiile cu potentiali angajatori, certificatul Youthpass fiind un
instrument care ii ajuta sa constientizeze ce au obtinut in urma stagiului
pe plan personal si profesional.
Comisia de recunoastere si validare : analiza portofoliului, nota in
catalog, competente trecute in Certificatul de atestat profesional
Competentele profesionale, abilitatile si atitudinile au fost evaluate întrun sistem de învățământ diferit de cel din Romania, acestea au fost
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transferate și recunoscute, incluse în calificare. Recunoașterea
rezultatelor dobândite peste granită s-a realizat prin ECVET, prin
acordarea de credite, respectiv note, la modulul de pregătire practică
comasată. Validarea plasamentului s-a facut pe baza documentelor de
mobilitate Europass.
Completarea foii matricole cu materiile studiate si notele obtinute.
Conf ghidului programului.
Contextul actual pandemic a determinat ca mobilitatile sa fie amanate
pentru anul 2020-2021.
Contribuie la construirea dosarului personal prin reliefarea
competenţelor folmate. Din păcate, nu au avut asociate credite.
conversia in credite transferabile
Convertirea orelor de la formare in credite transferabile
Cred ca au fost luate in calcul anumite programme Youthpass ec red
depus anumite dosare de concurs.
Credite
Credite transferabile
Credite transferabile in domeniul educației
« Credite transferabile
Recunoașterea cursului și punctarea acestuia la Mobilitatea personalului
didactic »
Cursurile care le-am studiat la universitatea furnizoare mi-au fost
recunoscute de universitatea de acasă.
Cursurile urmate se regasesc partial in planurile de invatamant ale
universitatilor partenere.
Da- materiile din curicula au fost in totalitate echivalate
Da, au fost recunoscute calificativele pentru fiecare curs în parte.
Da, au fost recunoscute notele obtinute
Da, au fost recunoscute. Toate materiile au fost echivalate conform
learning agreement-ului.
Da, creditele au fost recunoscute si cursurile corespunzatoare echivalate
la nivelul institutiei de provenienta
da, diploma.
Da, notele au fost transferate în urma echivalarii în facultatea din care
fac parte.
Da, prin noi expozitii organizate la muzeu, prin participarea ca membru
in grupul European The Learning Museum.
Da, rezultatele au fost recunoscute si echivalate conform.
Da, un certificat de sedere – Certificate of Stay semnat de organizatia
gazda.
de catre angajatori
Din activitățile de diseminare fac parte diverse activități cu elevii și
colegii : activități școlare și extrașcolare, ghiduri de activități,
curriculum la decizia școlii (asteptam aprobarea ISJ) – Impactul asupra
beneficiarilor indirecti
Din cauza COVID nu s-a organizat mobilitatea
Din cauza pandemiei COVID 19 mobilitatile s-au realizat partial, fiind
nevoie de a doua sesiune pentru a se incheia cursul
Din cauza pandemiei, nu am finalizat mobilitatea
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Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, am fost nevoiți să amânăm
activitățile de formare până anul viitor.
Din cele doua mobilitati externe propuse in proiect s-a desfasurat doar
una dintre ele. Pentru participantiiîn prima mobilitate, activitatea de
recunoaștere, validare și certificare a competențelor obținute, s-a
realizat prin semnarea și acordarea Certificatului Europass Mobilty si
prin activitati specifice de evaluare de către profesorii de specialitate din
unitatea scolara a competentelor profesionale obtinute de participanti în
mobilitatea externă.
Din experienta, nu toate companiile private sau cele de stat recunosc
rezultatele invatarii din mobilitati.
diploma de participare
Diploma.
Diplomele eliberate sunt recunoscute la nivelul Inspectoratului Școlar.
Diplomele primite
diseminare, recunoasterea certificatelor de participare
Diseminarea activităților si rezultatelor printr-un seminar organizat la
nivel județean de către inspectorul ISJ pentru proiecte si CCD Buzău.
Diseminarea activităților.
Diseminarea proiectului a implicat si televiziunea locala
Doar participantilor primei mobilități li s-au recunoscut rezultatele.
Documentele au fost acceptate pentru completarea dosarului personal.
Documentele emise pentru participanți sunt recunoscute de instituțiile
statului.
Documentul de mobilitate Europass a fost luat în evidență de comisia
școlii privind perfecționarea profesională a cadrelor didactice
dosarul personal : gradatie, corpul de experti etc
Doua note in catalog la modulul de practica
După întoarcerea din mobilitate s-a realizat pentru fiecare elev,
evaluarea, validarea, transferul și recunoașterea competențelor
profesionale/rezultatelor învățării dobândite prin stagiile de pregătire
practică desfășurate în cadrul mobilității.
echivaarea notelor sau adaugarea in suplimente de diploma
Echivalare ECTS
Echivalare note si cursuri.
echivalare note/credite
Echivalare studii semestriale universitatea din Romania
Echivalarea calificativelor și a practicii.
Echivalarea certificatelor EUROPASS este greoaie, necesită o
documentație stufoasă, iar punctele asimilate acestei formări sunt
puține.
Echivalarea completa a cursurilor desfasurate pentru 30 puncte credit
pe semestru.
Echivalarea creditelor
echivalarea creditelor de catre institutia de care apartin
Echivalarea cu nota aferenta practicii de specialitate
echivalarea cu note la stagiile de pregătire practică
Echivalarea cursurilor si examenelor date in timpul mobilitatii in
unitatea partenera.
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echivalarea disciplinelor promovate in mobilitate
Echivalarea evaluarilor primite
Echivalarea examenelor
Echivalarea examenelor în conformitate cu Learning Agreement-ul
inițial stabilit.
Echivalarea în valoarea creditelor de la instituția gazdă
Echivalarea materiilor
Echivalarea materiilor din țara cu cele din universitatea gazda.
Echivalarea notelor conform sistemului national
echivalarea notelor de către o comisie
Echivalarea notelor dobandite
Echivalarea notelor după sistemul de echivalare european
Echivalarea notelor in cadrul institutiei de care apartin.
Echivalarea notelor la institutia de acasa
Echivalarea notelor obtinute dar si calitatea muncii si noile skilluri
obtinute au fost remarcate.
„Echivalarea notelor obtinute in functie de sistemul ECTS
Echivalarea notelor obținute la universitatea-gazdă
Echivalarea notelor obținute și validarea stagiile efectuate
echivalarea notelor odată cu întoarcerea în țară
Echivalarea notelor primite in Mobilitate in totalite cu notele examenelor
din institutia unde eram studenta
Echivalarea numarului de credite in planul de imvatamant
echivalarea numarului de ore in credite transferabile
Echivalarea punctajelor primite cu notele din țară după un anumit
barem universal.
Echivalarea rezultatelor la modulele de practica
echivalarea rezultatelor obtinute in cadrul universitatii gazda
Echivalarea rezultatelor obtinute pentru disciplinele studiate
Echivalarea rezultatelor obtinute.
« Echivalarea rezultatelor studentilor plecati in mobilitate de studiu se
realizeaza integrum, conform documentului LA, dar si a Transcript of
Records, la intoarcerea in tara. Mai exact, in catalog se trec materiile
realizate la universitatea gazda, in limba tarii gazda, dar si traducerea
lor in limba romana.
Pentru restul tipurilor de mobilitati, participantii primesc Certificate of
Attandance. »
Echivalarea tuturor activitatilor promovate la institutia gazda
Echivalarea tuturor notelor obtinute la institutia gazda .
ECVET
Elevi au fost notați in functie de rezultatele obținute la probele de
evaluare finala de la sfârșitul stagiului
Elevii au diseminat activitatile realizate in cadrul mobilitatilor in cadrul
anumitor ore de curs elevilor din scoala, iar profesorii au diseminat
aceste activitati in cadrul Cercurilor pedagogice pe discipline și în cadrul
simpozioanelor naționale și internaționale la care au participat atât
elevii cât și profesorii.
elevii au fost notati in catalog
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Elevii au participat la sesiuni de diseminare organizate în școală, au
participat la conferințe internaționale în care au prezentat lucrări
susținute în cadrul proiectului, profesorii participanți au diseminat
activitățile și rezultatele obținute în cadrul cercurilor pedagogice și altor
sesiuni de comunicare precum și comunității locale prin intermediul
mass-media și a concursurilor școlare organizate de ISJ.
Elevii au prezentat rezultate lor comunitatilor din care fac parte
inspirand si incurajand si alti elevi sa participe in astfel de programme,
ei fiind acum recunoscuti in cadrul comunitatii din care fac parte.
Elevii au primit 2 (două) note la modulul de practică.
Elevii au primit certificatul de mobilitate Europass, notele obtinute au
fost trecute in catalog si au primit numarul de credite corespunzator.
Elevii nu vor mai efectua inca o data perioada de stagiu desfasurata in
UE.
Elevii și profesorii au primit certificate de participare
Elevilor participanți la mobilități VET le-au fost recunoscute
competențele dobândite prin stagiul efectuat la agentii economici
parteneri în proiect. În baza acestei recunoașteri au primit note la
modului CDL de pregătire practică și au primit nivelul de calificare
corespunzător profilului absolvit.
Este in curs de finalizare un ghid metodologic cu ISBN ce va fi depus la
Biblioteca Națională
Este in lucru, la nivelul institutiei dosarul pentru recunoașterea
rezultatelor invatarii, prin obtinerea creditelor profesionale
transferabile.
Eu am efectuat practica de vara de specialitate din domeniul medical,
care mi-a fost recunoscută.
European credit points for my medical studies
Evaluare interna
Evidentiarea acestora in cadrul altor proiecte nationale sau
internationale
Examenele au fost echivalate in totalitate
Examenele în cadrul Erasmus+ Studiu sunt echivalate, iar creditele
obținute în stagiile de practică sunt recunoscute.
Experienta a fost recunoscuta ca una profesionala
Facultatea de care aparțin și-a luat dreptul de a reanaliza notele primite
și a-mi atribui un calitativ mai mic decât cel apreciat de facultatea gazda
Fisa matricola si curicula pentru fiecare obiect
Folosirea certificatului si recunoasterea cursului
Formari prin activități de mentorat cu colegii din scoala in perioada
maatie- Iunie 2020- trecerea de la învățământul clasic la cel on line
Ghid de bune practici
« In cadrul burselor de studii, studenților li s-au recunoscut creditele, iar
limbile străine îmbunătățite i-au ajutat ulterior pa angajare
In cazul celor de plasament, pe baza doc aceștia pot avea la angajare
experiența in cadru muncii »
In cadrul Comisiei de recunoastere, validare si transfer a rezultatelor
invatarii, dupa intoarcerea din mobilitate s-au analizat documentecare
atesta atingerea competentir vizate pe durata stagiui : Certificatul
Europass Mobility, jurnalul de practica, sprecierile tutorilor de practica
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si profesorilor însoțitorii, rapoartele finale emise de instituția de primire.
Rezultatele au fost convertite în note si înregistrate în documentele
școlare. Competențele obținute în acord cu SPP-urile aferente vor fi
înscrise în Certificatul de calificare profesională al fiecărui participant.
« In cazul unor mobilitati de studiu, nu toate subiectele alese de catre
student au putut fi echivalate, ci doar recunoscute. Acest fapt se
datoreaza incompatibilitatii dintre subiectul studiat la universitatea
gazda si cel din planul de invatamant de la universitatea de origine. Daca
aceasta situatie este semnalata inainte ca studentul sa plece in mobilitate,
acestuia i se aduce la cunostinta si programme cauta solutii pentru
fiecare caz in parte.
in curs de convertire a nr de ore in credite transferabile
In echivalarea notelor aferente universității ale cărei cursuri le urmez
in portofoliul personal am folosit
In totalitate, conform LA
informatiile acumulate de participanti au constituit sprijin si pentru cei
carora li s au diseminat cunostintele
Inteleg ca s-a validat mobilitatea si ca s-a recunoscut faputl ca mi-am
indeplinit indatoririle si mai mult, rezultatele muncii mele au fost bune.
În cadrul Simpozionului Național Preuniversitaria, organizat de către
Casa Corpului Didactic, Cluj-Napoca a fost diseminată mobilitatea și
exemplele de bune practici dobândite în urma desfășurării mobilității
transnaționale.
În conformitate cu ordinul de ministru și cadrul normativ intern.
În context județean s-au făcut diseminări ale proiectului în cadrul
activităților de cerc pentru diverse discipline și cercul pentru proiecte
europene
În funcție de perioada implementării participanții au primit programme
de participare recunoscute pe plan local și național. La finalizarea
mobilitatii s-a generat și certificatul Youthpass
În urma diseminărilor, școlile din zonă ne-au contactat pentru a-i sprijini
în participarea la Programul ,,Erasmus »
În urma evaluării elevii au putut fi notați în catalog, la modulele de
instruire practică, care au făcut obiectul temelor parcurse în mobilitate
În urma formării, cadrele diactice au diseminat și implementat ceea ce
au învățat.
Încă sunt in derulare procdduri.
Întâlniri meet, feedback, pagina proiectului MYS
La finalul mobilitatilor vor fi recunoscute rezultatele invatarii. Momentul
primirii acestui chestionar nu se potriveste cu mobilitatile de studiu care
, de regula, sunt semestriale sau anuale.
La interviuri pentru muncă
La intoarcerea din mobilitate stagiarilor le-a fost incheiata media la
modulul CDL respectiv conform evaluarii din stagiul de pregatire
practica, iar la absolvirea liceului rezultatele invatarii dobandite au fost
trecute pe suplimentul Europass al certificatului de absolvire
La nivel local si regional s-a promovat calitatea in educatia si formarea
profesionala initiala, s-a dezvoltat si diversificat oferta educationala si sa asigurat o mai buna tranzitie de la scoala la viata activa a viitorilor
asistenti si o crestere a gradului de insertie pe piata muncii. Rezultatele
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obtinute si certificate printr-un document European, au ajutat
participantii in orientarea lor in cariera viitoare, crescandu-le sansele de
angajare atat pe plan national cat si in afara tarii
La nivelul Comisie metodice au fost preluate documentele de evaluare
furmizate de instituțiile de primire și împreună cu responsabilul cu
formarea profesională din proiect s-au stabilit și au fost consemnate note
la modulul aferent. În Suplimentul la Certificatul de competențe
profesionale au fost consemnate aspectele referitoare la mobilitatea
derulată de către elevi.
« La sfarsitul plasamentului, organizatia beneficiar a emis documentul
Europass Mobility. Beneficiarul a efectuat
recunoastrea rezultatelor invatarii ,la intoarcerea din mobilitate, in
conformitate cu OMECT 4931 cap 2, 2.4-2.6.
Pentru aceasta, reprezentantul legal al organizatiei beneficiar a stabilit
o comisie de echivalare a studiilor prin stagii de pregatire practica in
cadrul programelor Erasmus+.”
„Li s-a acordat certificatul Europass Mobility.
Li s-a echivalat stagiul de practica din străinătate cu o nota trecută in
catalogul școlar. «
Lipsa de transparenta la nivelul Universitatii face rezultatele obtinute de
participanti in perioadele de mobilitati.
Mai mult de jumatate dintre elevii participanti la proiectul anterior s-au
angajat pe baza documentelor obtinute in urma efectuarii stagiului de
practica in strainatate
Mai mult la nivel judetean.
« Mass media- articole presa locala
Retele de socializare- ex. Facebook
Materiile au fost foarte similare si ca atare nu au aparut probleme de
echivalare. Un factor foarte important este ca se pune accent pe trecerea
examenelor si nu pe nota.
materiile studiate in germania au fost echivalate cu materiile din tara, pe
baza creditelor ECTS
Mă gândesc că acele certificate Europass și cele de participare la
cursurile de formare sunt recunoscute de Ministerul îvățământului. Încă
nu am întâmpinat un feed-back în acest sens.
medii semestriale
Menționarea perioadei de mobilitate și a rezultatelor obținute în
suplimentul la diploma.
Menționate in rapoarte,ghiduri de bună practica.
Mi s au echivalat unele obiecte de la facultate
« Mi s-a permis sa sustin un CDS de un an, cu tema cursului la care am
participat : CLIL-predarea matematicii în limba engleză ;
Am primit 1 punct pentru participarea la proiecte ( la dosarul de
mobilitate a personalului didactic)
Datorita procedurii complicate, nu am depus dosar pentru obtinerea de
credite transferabile pentru multiplele proiecte la care am participat în
calitate partener sau aplicant. Am muncit mult în domeniul promovarii
proiectelor europene si e păcat că nimeni nu e interesat de o astfel de
experienta. Dupa perioada de diseminare se asterne tacerea.
Mi s-au echivalat notele obținute.
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Mi s-au recunoscut toate notele de catre universitate la intoarcerea din
strainatate
Mi-au fost echivalate notele din strainate cu cele din Romania in mod
just.
Mi-au fost echivalate toate cursurile facuta pe perioada mobilitatii.
Mi-au fost recunoscute studiile efectuate in strainatate, am obtinut un job
mai usor datorita participarii intr-o astfel de experienta de schimb
cultural.
Ministerul Educației a acordatc4 credite pentru stagiul de formare
Mobilitatea a fost anulata din cauza pandemiei.
« Mobilitatea a fost de predare și de stabilire a noi parteneriate.
Rezultatele mobilităților sunt recunoscute in totalitate. Acestea sunt
prevăzute in contractul stabilit intre instituțiile partenere. «
Mobilitatea a fost pe domeniul : e-learning.s-a desfășurat în perioada
nov 2019 , la începutul stării de pandemie covid2.personalul care a
participat la cursurile de formare(Bologna, It) a susținut lectii de
diseminarea a informațiilor, ateliere practice, lectii demonstrative atât
în cadrul instituției cât și a cercurilor metodice.a fost un » avant la
lettre » inainte de trecere învățământului în regimul online
mobilitatea s-a raportat în activitatea anuală a cadrului didactic și a
primit un punctaj de activitate.
Mobilitati in derulare
mu am urmat demersurile necesare recunoașterii/ echivalării
certificatului
Noi atributii in cadrul institutiei, validarea colegilor si a managerului
Note la disciplina de specialitate !
Notele au fost echivalate corespunzator.
Notele au fost echivalate la universitatea de baza, pentru obținerea
numărului de credite cerute.
Notele au fost echivalate si luate in considerare.
Notele au fost recunoscute la nivel național.
Notele au fost transferate din sistemul suedez de notare în cel folosit de
UB.
Notele din mobilitate s-au echivalat în totalitate, recunoscându-se toate
notele primite de la universitatea gazdă exceptând una, care nu
corespundea cu domeniul de studiu.
Notele din perioada Erasmus au fost recunoscute și echivalate la
facultatea de proveniență
Notele obtinute la evaluarile periodice si finala,pe parcursul stagiului de
formare au fost trecute ca note la disciplina studiata.
Notele obtinute la evaluarile periodice si la cea finala au fost trecute ca
note la disciplina scolara corespunzatoare.
Notele obtinute la uiversitatea gazda au fost uate ca a tare si trecute in
catalogul de la universitatea din tara.
Notele obtinute la universitatea gazda au fost recunoscute si echivalate
de universitatea din tara.
Notele obținute în cadrul universității gazda, la reîntoarcere, la
universitatea de pe loc, au fost adaptate modelului de evaluare din țară.
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Notele pentru acel semestru au fost trecute pentru in catalogul electronic
al universității.
notele primite si lucrarile prezentate acolo le-am prezentat si la
universitatea de provienienta. Recunoasterea rezultatelor s-a facut in
functie de lucrarile prezentate.
Nr de ore pt cursurile de formare au fost acceptate ca activitati de
formare , dar nu au fost convertite in credite transferabile.
Nu am considerat la momentul acela ca as avea nevoie de credite.
Nu am fost nevoit sa facem practica de vara acasa.
Nu am intampinat probleme de recunoastere a notelor deoarece atunci
ec red ales examenele am studiat obiectivele cursului, iar domnii
profesori au fost de acord cu acele examene.
Nu am susținut alte examene in tara
Nu au fost obtinute credite transferabile. CCD-ul nu cunoste procedura
de acordare si echivalare a acestora.
Nu exista o echivalare în credite, de exemplu, a certificatelor de
participare ! Acestea fiind singurele documente care ar putea fi
recunoscute !
Nu mai stiu in ce masura au mai descris cate ceva pe portalurile alocate
proiectului materiale de calitate cursanții. In perioada finalizării erau in
lucru. Raportul final mi-a fost luat fara sa fiu de acord și fără macar o
prealabila notificare, de Andra D, și o inspectoare abia numita in functie.
Pe toată perioada de proiect am ținut evidențele pe Mobility, apoi pană
înainte cu circa două saptamâni de predare la UE a Raportului final lam completat. Atunci Andra l-a plasat conducerii scolii fără sa îmi spună
pentru a observa forma în care doreste să-l trimita. Acest lucru era
necesar deoarece explicam niste aspecte lagate de fonduri si de
nedecontarea cheltuielilor mele, pentru participare la sedinta de două
zile organizata de Agenție etc. S-a dat nastere la discuții neprofesionale
între mine și conducerea școlii. Menționez că nu a vrut să permită o
discuție constructivă între mine și conducere pentru moderare,
producând o treabă foarte urată. La acea data, a fost deosebit de
apreciat de evaluatori, din punctul de vedere al istoriculul, impatului
propus și a modului de propunere al competentelor pe cunoștinte,
deprinderi și atitudini asa cum s-a scris. Exista Prt. Sc preluat pâna la
acea dată. Ma rezerv cu alte aspecte.
Nu mi s au recunoscut notele mai mari de 8. Daca am avut 10 sau 9 mi
au dat maxim 8. Au fost mai multi studenti in aceasta situatie. Vi se pare
corect asa ceva ? Cu ce e Romania mai presus decat alte tari si de notele
pe care ni le au ec re ?
Nu s au depus actele pentru recunoașterea acestora. Nu s a solicitat asa
ceva din partea participanților la mobilități.
Nu s-a făcut echivalarea acestei participări în credite profesionale. Ar fi
minunat să existe o procedură simplă, automată de recunoaștere și
echivalare la nivel național.
Nu sunt sigură, dar cred că da, deoarece tara noastră recunoaște
documente de genul Europass.
Nu știu încă. Am depus astă-toamnă un dosar la CCD Dâmbovița prin
care solicit obținerea de credite profesionale transferabile în urma
participării la mobilitate. Cererea este în lucru.
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comisie formată la nivelul facultății a echivalat rezultatele învătățării în
Israel (având în vedere faptul că în Israel există un sistem diferit de
credite transferabile)
parte din materiile studiate in străinătate au fost recunoscute la
întoarcerea in tara
obtinerea creditelor CFU cat si a unor calificative echivalente ceor
primite la universitatea gazda in urma promovarii examenelor
„Obtinerea titlulurilor de Scoala europeana și Scoala e-Twinning
Organizarea unei conferinte internationale pe tema proiectului,
diseminare in presa, mijloace mass-media, numar mare de aprecieri.
Pai s-au luat notele care au fost până la nota 20 si s au transformat in
note de la 1 la 10, astfel s a pus echivalentul notelor de acolo cu notele din
țară de la noi.
Participantii au primit certificare de particpare la activitatile de formare
si documente de mobilitate Europass.
Participantii nu au solicitat recunoasterea rezultatelor invatarii.
Participantilor la mobilitati le-au fost inregistrate in registrul de iesiri
documente certificatele europass, iar competentele dobandote au fost
evaluate la scoala la intoarcere.
Participantilor li s-au eliberat certificate de participare si documente
Europass
Participanții au primit certificate Youthpass recunoscute atât in
România cât și in restul țărilor din care proveneau partenerii
Participanții la mobilitate au primit la finalul formării un Certificat de
participare și Certificatul Europass.
« Participanții la mobilități au beneficiat de următoarele tipuri de
recunoaștere / certificare :
-documentul Europass emis de către instituția beneficiară și completat
împreună cu furnizorul de fomare :
-certificatul de participare emis de către furnizorul de formare »
Participanţii la mobilităţi au primit atât certificate de participare cât şi
documente de mobilitate Europass. Urmează ca participanţii să depună
documentele necesare pentru demersul de a le transforma în credite
transferabile.
Participarea la evenimentele de diseminare/multiplicare, in calitate de
lectori/formatori a fost recunoscuta ca activitate de FPC in specialitate
de catre Autoritatea nationala competenta
Participarea la o mobilitate de plasament Erasmus+ este recunoscută ca
practică de specialitate, care este obligatoriu la sfârșitul fiecărui an
universitar.
« Participarea la proiectele de mobilitati internationale sunt recunoscute
prin acordarea de punctaje la dosarul personal.
Pentru primirea de credite, fiecare participant este informat ca trebuie
sa faca personal cerere de recunoastere a creditelor profesionale in
context national. »
Participarea la workshop-uri organizate de institutii universitare cu care
s-a colaborat.
Pe baza rezultatelor obtinute in cursul stagiului, comisia de recunoastere
a studiilor, stabilita la nivel de facultate, de catre conducerea
universitatii a recunoscut perioada de studii si a efectuat conversia
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notelor obtinute in stagiu in sistemul de notare propriu universitatii
noastre ; nu au fost probleme deosebite.
Pe parcursul mobilitatii, au participat la conferinte, seminarii care au
contribuit la finalizarea optima a lucrarilor de licenta, doctorat.
Pentru evaluare rezultatelor invatarii atinse de catre participanti in
mobilitati s-a elaborat procedura operationala privind recunoasterea,
validarea si transferul rezultatelor dobandite ale invatarii in urma
parcurgerii unui plasament de formare VET pe baza careia s-a constituit
comisia de validare a rezultatelor proiectului, cu raspunderea de
validare, recunoastere si transfer rezultate dobandite, respectand
principiile care sa se ghideze pe principiul egalitatii de sanse, al
transparentei, al evitarii conflictului de interese, eliminandu-se orice
forma de discriminare legata de sex, nationalitate si religie. Conform
procedurii fiecarui flux s-a organizat colocviul de recunoastere, validare
si transferul rezultatelor grupului tinta din cadrul proiectului, unde
fiecare participant a fost evaluat prin continutul portofoliului
participantului, conduita elevului pe perioada stagiului, fisa de evaluare
organizatia de primire, fisa de evaluare profesor insotitor, fisa de
evaluare finala. Instrumentele utilizate pentru evaluari : prezentari
practice, prezentari PPT, teste cu itemi, fise de lucru. Rezultatele obtinute
de elevi au fost trecute in documentele Europass Mobility, inregistrat la
unitatea de trimitere imediat dupa intoarcerea acasa si inmanat elevilor
participanti. Pentru nivelul atins fiecare elev a primit din partea scolii,
certificat de participare la orele de limba italiana si limba engleza, cu
nivelul atins. La finalizarea celor orelor de limba greaca, partenerul
extern a eliberat certificat de participare la curs. La fiecare flux,
partenerii externi au eliberat certificate de participare in stagii de
practica, iar institutia de trimitere a eliberat certificat de participare la
proiect Erasmus+.
Pentru stagiile de practica recunoasterea a fost facuta prin note.
Perioada de practica a fost recunoscută si grantul a fost acordat conform
intelegerii dintre mine si biroul Erasmus+ al universitatii
Perioada in care se desfășura mobilitatea nu a fost finalizată din cauza
contextului pandemic actual.
Perioadele de mobilitate de practică au fost recunoscute în totalitate și
menționate în suplimentul la diplomă. Nu a fost cazul echivalării
deoarece participanții au fost proaspăt absolvenți sau studenți la
masterat (unde nu sunt prevăzute în planul de învățământ stagii de
practică).
Persoanele participante au devenit resursă importanta în cadrul
instituției, participarea se în calcul la punctaje ptr gradații de merit
Popularizarea proiectului în mass-media, pe rețele de socializare
Practica comasată a elevilor a fost agreată și notată corespunzător.
Practica de specialitate a foat echivalată
Prea multe demersuri de realizat – nu s-ar fi justificat timpul alocat.
prezentarea colegiala in colectivul de lucru a acumularilor din mobilitate
si discutarea modalitatilor de aplicare a noilor elemente dobandite in
activitatea curenta.
prezentarea rezultatelor si diseminarea acestora
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Prezentari la nivel local si judetean, cercuri pedagogice, Consilii
profesorale, comisii metodice
Prima mobilitate s-a finalizat cu certificate de participare
Prin acordarea unui certificat de participare-tip la activitati de
invatare/predare/formare.
Prin acreditarea programului de formare.
« Prin certificatul de competențe profesionale și echivalarea examenului
de competențe profesionale în sistemul de notare național
prin certificatul Europass si diploma de competente
Prin crearea materialelor adaptate fiecărei varste vârstă, a planurilor
de lecție sau jocuri.
Prin diseminarile realizate la nivel national
Prin diverse activitati de diseminare, simpozioane, conferinte, cercuri
pedagogice etc
Prin echivalarea creditelor si notelor obtinute (in conformitate cu grila
ECTS)/ prin inserarea datelor specifice mobilitatii in suplimentul de
diploma.
Prin posibilitatea recunoscuta studenților de echivalare a unor discipline
de specialitate.
Prin proiect ne-am asumat obtinerea recunoasterii la nivel european
prin Youthpass
Prin publicarea Ghidului de bune practici ,, O școală europeană, o școală
pentru fiecare ! » s-au primit feebback-uri pozitive din partea unor școli
din țară, apreciindu-se faptul că acesta reprezintă o sursă prețioasă
pentru aborbarea educației incluzive în unitățile de învățământ.
prin recunoasterea formarii si a competentelor dobandite
Prin recunoașterea certificatelor obținute
Prin workshopuri, conferinte si simpozioane
printr-un document in care se echivalau notele obtinute in strainatate cu
materiile din tara
Procedura de echivalare și acordare a creditelor profesionale
transferabile este extrem de stufoasă și în consecință descurajatoare.
proces foarte greoi de recunoaștere și transformare în credite a
diplomelor si certificatelor obtinute.
Profesorilor le-au fost recunoscute diplomele obtinute ca justificare de
activitate de invatare realizata in context european la diverse concursuri
de dosare (pt. Obtinerea calitatii de metodist, de membru in consiliu
consultativ al unei discipline, la obtinerea de gradatii de merit) insa nu
s-au putut obtine credite profesionale transferabile (activitate
organizata prin CCD – care nu echivaleaza nicio activitate de invatare
externa).
Programele de studiu ale diferitelor obiecte au variat, dar nu in mod
substantial
Proiectele in care am fost si suntem implicati au vizat ,educatia outdoor,
si aplicarea conceptului STEAM (stiinta,tehnologie, inginerie,arta
,matematica) in educatie, o varianta a activitatilor integrate, activitati
atat de recunoscute si recomandate la nivel national.
Proiectul este in desfășurare, după finalizarea lui participanții vor fi
încurajați să depună documentele necesare recunoașterii la nivel
național
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« Proiectul l-a care institutia noastra participa nu este incheiat.
Proiectul nostru a avut ca scop însușirea bunelor practici de la parteneri,
ceea ce s-a realizat.
Proiectul s-a amanat inca un an din cauza pandemiei, timp in care
rezultatele invatarii vor fi recunoscute.
Promovarea rezultatelor invatarii prin diverse ateliere de lucru
Publicare in diverse reviste, site-uri, pe eTwinning, etc.
Publicarea unui curs.
Publicatiile au fost cotate cu un anumit punctaj in evaluarea anuala.
Realizarea unui film in care sunt prezentate țările participante si
așteptările pe care le avem.
Realizarea unui site de promovare a programului și a rezultatelor
obținute, revistă de diseminare a mobilităților
Recunoastea a constatat ca program de formare profesionala, dar fără
credite transferabile.
Recunoastera s-a efectuat conform procedurilor in vigoare. Studentilor
le-au fost recunoscute notele si creditele ECTS obtinute conform LA, iar
personalului didactic i s-a acordat recunoastere in sesnul de punctaj ce
poate fi luat in considerare la evaluarea anuala.
Recunoastere automata a creditelor obtinute
Recunoastere ca stagii de perfectionare profesionala.
Recunoastere prin transcrierea creditelor si notelor obtinute pe
parcursul mobilitatii.
Recunoastere stagiu practica
„Recunoasterea a constat in :
-participarea elevilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele nationale de
specialitate ;
recunoasterea a constat in depunerea documentelor si actelor necesare
la decana, dupa ce am ajuns in tara
Recunoasterea a constat in echivalarea creditelor si notelor obtinute pe
perioada mobilitatii la intoarcerea in tara.
Recunoasterea a constat in echivalarea notei obtinute in Portugalia cu
sistemul de notare din Romania.
Recunoasterea creditelor ECTS
Recunoasterea cursurilor, in cazul SMS si SMP. Punctaj la evaluarea
anuala in cazul staff-ului.
Recunoasterea lucrarii de dizertatie
Recunoasterea notelor a fost completa si corecta
Recunoasterea notelor la materiile studiate in perioada mobilitatii
Recunoasterea nu s-a efectuat, proiectul este inca in desfasurare ,s-a
efectuat o singura mobilitate cu profesori, unde s-au discutat produsele
intelectuale si s-au imbunatatit competentele prin adaugarea de noi
cunostinte in cadrul unui schimb de bune practici , a unui sport
nepracticat in scolile vocationale romanesti , ski, care a fost prezentat in
cadrul unei companii private.
Recunoasterea rezultatelor obtinute in mobilitate au constat, la mine cel
putin, in corelarea fiecarei discipline studiate acolo cu una din institutia
de trimitere. A fost luata in considerare fiecare activitate la fiecare
disciplina studiata in strainatate, si s-a realizat pentru fiecare cate o
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legatura pentru disciplinele din Romania (personal, am avut multe ore
de atelier ,fiind studenta la profil artistic).
Recunoasterea s- a facut in functie de tipul de mobilitate, SMS, SMP, STA,
STT, corespunzator.
Recunoasterea s-a efectuat pe baza Learning/Mobility Agreement si
Transcript of Records, despre care fiecare participat a primit un
certificat, iar rezultatele sunt cuprinse si in Suplimentul la diploma.
Recunoasterea s-a facut pe baza sistemului de credite ECTS.
Recunoasterea si echivalarea examenelor sustinute
Recunoasterea stagiului de pregatire practica in Romania.
Recunoastetea rezultatelor invatari de catre o comisie si incherea mediei
Recunoașterea a constat în recunoașterea și înregistrarea notelor
obținute la finalul semestrului de mobilitate.
Recunoașterea a constat în rezultatele obținute în procesul instructiveducativ și prin emulatia creata de implicarea în derularea proiectelor
Erasmus+.
Recunoașterea documentelor doveditoarea ale practicii medicale în
timpul verii, în cadrul programului Erasmus+.
Recunoașterea la nivelul facultății de origine printr o comisie de
recunoaștere și echivalare
Recunoașterea rezultatelor învățării de catre o comisie si notarea
acestora in catalog.
Recunoașterea rezultatelor învățării sub forma de competențe și abilități
certificate de Europass Mobility Document
Recunoașterea s-a făcut pe baza unei grile de conversie a notelor
Recunoașterea s-a realizat deocamdată la nivel local.
Recunoașterea și acumularea creditelor ECTS aferente mobilității
Erasmus+.
Recunoașterea și echivalarea stagiului de către facultate prin eliberarea
unei adeverințe corespunzătoare.
Recunoașterea și valorificarea experientei la nivelul scolii.
« -recunoscute de institutie
-porfotofoliu pentru obtinerea de credite este in lucru »
resultatele invatarii au fost recunoscute conform SPP in vigoare,
Rezultate obținute în străinătate au fost recunoscute parțial deoarece, în
ceea ce privește politica facultății pe care o frecventez, nu se echivalează
credit ec redit, astfel tot ce am lucrat în timpul mobilității a trebuit să
treacă printr-o comisie de echivalare și la anumite discipline a trebuit să
dau examene pentru că nu am găsit discipline echivalente la facultatea
gazdă.
Rezultatele au fost diseminate in comunitatea academica.
Rezultatele au fost echivalate la institutia de acasa in totalitate
Rezultatele au fost recunoscute de universitatea de acasă.
Rezultatele au fost recunoscute în locul materiilor de la facultatea de
plecare.
Rezultatele au fost recunoscute prin obtinerea de premii la concursuri,
fiind certificate prin programme.
rezultatele au fost transferate in note la modulele de specialitate
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Rezultatele examenelor din cadrul universitatii gazda au fost
recunoscute in cadrul facultatii din tara. ( nu a trebuit sa dam alte
examene dupa ce ne am intors inapoi la universitatea din tara).
Rezultatele formarii au fost trecute intr o anexa la foaia matricola
Rezultatele invatarii au fost diseminate la nivelul scolii,local,natioal si
international(schimb de experiente cu alti alti participanti la cursurile de
formare)
« Rezultatele invatarii au fost recunoscute la nivelul scolii (fisa de
autoevaluare anuala- unde exista punctaj pentru programme de formare
inetrantionala)
Recunoasterea nationala prin obtinerea de CPT pentru competențele si
abiliattile nou formate este inca la nivelul tarii noastre un proces greoi,
anevoios si de o birocratie incarcata care descurajeaza cadrele didactice
sa se inhame sa-l parcurga. »
« Rezultatele invatarii au fost stabilite in corelatie cu SPP-ul calificarii,
evaluate de partenerul care a asigurat stagiiul de practica in tara de
mobilitate si recunoscute conform sistemului national de evaluare de
catre membrii comisiei de echivalare realizata la nivelul liceului.
« Rezultatele invatarii in perioada stagiului au fost recunoscute ca parte
a programului de practica, fiind obtinute conform Standardelor de
pregatire profesionala, a Domeniului de Pregatire Profesionala
corespunzatoare calificarii profesionale in baza careia a fost organizata
invatarea la locul de munca.
A fost recunoscut numarul de ore de pregatire practica din timpul
stagiului, conform calificarii profesionale. »
rezultatele invatarii obtinute au fost recunoscute prin posibilitatea
echivalarii creditelor aferente
Rezultatele invatarii obtinute de participanti in perioadele mobilitatilor
au fost recunoscute in context national in totalitate.
Rezultatele invatatii obtinute de participanti in perioadele de mobilitate
au fost recunoscute in context național in totalitate
Rezultatele invatatii obtinute de participanti in perioadele mobilitatiivet
au fost recunoscute in context național prin promovarea de catre fiecare
elev participant a modului aferent mobilitatii VET , din curriculaum-ul
in dezvoltare locala
Rezultatele învățării au fost atinse in perioada de mobilitate si
recunoscute prin certificat.
Rezultatele mobilitatii au fost puse in valoare prin intocmirea unor
lucrari stiintifice prezentate la conferinte nationale si internationale
Rezultatele nu au fost recunoscute, deoarece nu am finalizat mobilitatea
și am optat ca aceasta să fie încadrată la caz de forță majoră.
rezultatele obtinute certificate prin documentele de mobilitate au fost
recunoscute la nivel de institutie, iar activitatea participantilor
consemnata in jurnalele de practica ale acestora, in cadrul aprecierilor
venite din partea tutorilor au fost evaluate si cuantificate in note la
disciplinele de specialitate.
Rezultatele obtinute de studentii participanti la mobilitati de
studiu/plasament au fost recunoscute si echivalate in totalitate.
rezultatele obtinute in urma evaluarilor, conform sistemului portughez
de notare, au fost transferate si recunoscute in sistemul romanesc de
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notare, de catre comisia comisia constituita conform procedurii de
recunoastere si transfer a rezultatelor
rezultatele obținute in timpul mobilității au fost recunoscute și echivalate
in note de universitatea la care învăț la moment
Rezultatele obținute în perioada de mobilitate au fost recunoscute
academic.
Rezultatul a fost recunoscut la nivel național, prin acordarea
Certificatului Europass.
Rezultatul învățării a fost recunoscut atât de profesorii universității cât
și de progresul personal ce a fost clarificat prin programme și participări
la diferite evenimente culturale.
S. Au facut diseminari, publicatii
S-a considerat participarea la un curs de formare continua.
S-a echivalat nota de practica stabilită de acea instituție
S-a facut echivalarea creditelor.
S-a intrerupt programul de mobilitate
S-a obținut titlul de Școală eTwinning, s-au diseminat rezultatele
obținute în comunitate prin prezentări la cercuri pedagogice, articole
publicate în reviste de specialitate și cea a școlii, în ziarul local.
s-a semnat de catre scoala certificatul Europass, s-au incheiat mediile
elevilor la modulul de practica
S-au analizat competențele dobândite și s-au echivalat prin încheierea
mediei la instruire practică
S-au echivalat notele obtinute
S-au echivalat notele, transferat creditele si recunoscuta experienta
educationala ca fiind una institutionala.
S-au echivalat o buna parte din activitatile didactice pe baza creditele
obtinute de studentii care au participat la astfel de mobilitati !
s-au echivalat toate rezultatele
S-au organizat la nivelul fiecărei grupe activități unde au fost
experimentate toate cunoștințele dobândite la cursul de formare
savarsirea laboratoarelor/stagiilor
Scoala noastră a câștigat titlul de Directorul anului 2020, oferit de AVE,
la secțiunea Egalitate de șanse.
Se recunosc orele aferente acestei mobilizați.
selecția proiectelor elaborate de școli in urma participarii la programele
de mobilitati
Site web, seminarii de diseminarea, promovare in mass media,
Slaba informare privind posibilitățile de recunoaştere
« Studenti :
rezultatele obtinute in strainatate au fost recunoscute si trecute in
Suplimentul la Diploma al studentilor Erasmus , la absolvire.
Staff :
participarea la mobilitatile Erasmus a fost cotata in fisele de evaluare a
activitatii anuale «
Subiectele de la universitatea de origine au fost inlocuite(recunoscute
integral) cu cele de la universitatea gazda.
Sunt recunoscute prin acel certificat de formare Erasmus

145

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Sunt recunoscute și apreciate documentele de participare în cadrul
tuturor evaluărilor cadrelor didactice
« Sunt vizibile pe site-ul scolii,
Au fost publicate comunicate de presa »
Sustinerea unui colocviu de recunoastere a rezultatelor invatarii urmat
de stabilirea notelor corespunzatoare pentru modulul de practica.
Școlile instituțiile, organizațiile și comunității locale au beneficiat de
serviciile voluntarilor.
Toate creditele au fost recunoscute de universitatea mea, la intoarcerea
in tara.
Toate examenele au fost recunoscute automat si echivalate iar rezultatele
se trec automat si in Suplimentul la Diploma.
Toate materiile la care am promovat au fost recunoscute in tara si
echivalate.
Toate metodele, aplicațiile pe care le-am învățat / descoperit se pot
utiliza in sistemul național de învățământ
Toate notele au fost recunoscute la finalul mobilității.
Toate notele obtinute in cadrul universitatii partenere au fost
recunoscute.
Toate notele obținute in mobilitate, au fost recunoscute la întoarcerea in
tara
Toate rezultatele obtinute in perioada mobilitatii au fost echivalate si
recunoscute de catre institutia mama.
Tot ce am facut la universitatea din Marburg a fost echivalat de catre
universitatea din București
« Toti participantii au obtinut certificarea si recunoasterea rezultatelor
invatarii (RI)dobandite prin Europass si ECVET, recunoasterea s-a
realizat conform procedurii proprii :Organizatiile de primire au validat
RI dobandite de participanti prin emiterea documentelor de mobilitate
Europass semnate de participanti, tutorii de stagiu si
directorii unitatilor medicale/farmaceutice gazda.Documentele de
mobilitate Europass au fost inregistrate in registrul de intrari/iesiri de
catre organizatiile de trimitere si s-au eliberat pe baza de semnatura
participantului. Pentru transferul,recunoasterea si acumularea RI in
urma stagiilor internationale s-a folosit ECVET-ul. S-a constituit la
nivelul organizatiei de trimitere Comisia de transfer si recunoastere a RI
dobandite de participanti pentru fiecare flux.Dupa incheierea
mobilitatilor comisia desemnata prin CA a convertit notele din sistemul
portughez in cel romanesc de notare conf.sarii de echivalenta din MoU
ECVET.Notele au fost trecute in catalog de catre responsabilii
desemnati. »
Toti participantii la mobilitati au fost autori de carte (29 de titluri de
carte electronica), respectiv de programme de CDS, cu ISBN, publicate
prin CCD.
Transformarea notelor din sistem german om sistem românesc
Transformarea orelor de formare în credite.
Unii dintre beneficiari, nu toti au depus dosarul pentru echivalarea
creditelor și au și obtinut-o.
Universitatea gazda nu a trimis transcript of records nici măcar pana la
acest moment, mobilitatea finalizându-se in luna August 2020. A trebuit
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sa refac disciplinele ce trebuiau in mod normal echivalate. Un mare
minus programului Erasmus+ pentru acest lucru.
Universitatea nu echivaleaza activitatea din mobilitate cu stagiul de
practica obligatoriu.
Urmeaza recunoasterea.
Utilizate diplomele pentru obtinerea gradatiei de merit , fisele de
autoevaluare.
Validaarea la nivelul unitatii scolare la intoarcerea de la curs ; validarea
prin intermediul metodologiei specifice de transformare a orelor de curs
in credite profesionale transferabile, in colaborare cu Casa Corpului
Didactic.
Validarea certificatului de absolvire.

III. 2.1 Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Educaţie şcolară
Din cei 3079 de respondenții care au declarat că în anul 2020 au fost beneficiari
de proiecte de mobilitate Erasmus+, 1457 au fost implicați în proiecte din
domeniul Educașie școlară, de aproape 4 ori mai mare decât în 2019.
Aveti in implementare, ati finalizat sau ați participat la proiecte de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatie scolara ?
Variante de răspuns
DA
NU

Număr de răspunsuri
1457
1622

Procent din numărul total de răspunsuri
47.32%
52.68%

Cei mai mulți dintre respondenți lucrează în colegii și licee tehnologice (33,21%),
precum și în școli gimnaziale (25.50%).
Tipul instituţiei beneficiare de serviciile oferite de ANPCDEFP pentru
implementarea proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul
Educatie scolara :

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
Organizație non-guvernamentală (asociație, fundație etc)
Alt tip de institutie, și anume:
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Număr de
răspunsuri
127
8
354
461
7
48
1
8
39
23
42

Procent din
numărul
total de
răspunsuri
11.36%
0.72%
31.66%
41.23%
0.63%
4.29%
0.09%
0.72%
3.49%
2.06%
3.76%

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, Organizație non39, 3.49%
guvernamentală
(asociație, fundație
ISJ/ISMB, 8, 0.72%
etc), 23, 2.06%
Palat/club al
copiilor, 1,
0.09%
Gradinita, 48, 4.29%

Alt tip de
institutie, și
anume:, 42,
3.76%

Scoala primara, 8,
0.72%

Liceu/Colegiu
teoretic, 127,
11.36%

Scoala profesionala,
7, 0.63%

Scoala gimnaziala,
354, 31.66%

Colegiu/Liceu
vocational/tehnolog
ic, 461, 41.23%

Un număr de 10 respondenți au precizat la categoria Alte instituții că provin din :
•

Casa Corpului Didactic (2)

•

Centru de limbi straine

•

Centru Județean de Resurse și Asistenta Educationala (2)

•

Colegiu Economic

•

Liceu care are și profil teoretic, și profil tehnologic.

•

Scoala gimnaziala vocationala de arta
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•

Școala speciala

•

Scoală gimnazială coordonatoare având ca structuri 3 grădinițe, o altă
școală gimnazială (cu elevi de la clasele pregătitoare- I-IV,V-VIII).

•

Scoală postliceală sanitară.

•

Școala postliceala

Majoritatea respondenților au avut în proiectele derulate în anul 2020 fie rol de
coordonator de proiect (39,12%), fie de participant la mobilitate (46,18%).
Rolul detinut

în cadrul proiectelor de Mobilitate Erasmus+

implementate, domeniul Educație școlară:
Număr de
răspunsuri
26
458
543
641

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

Procent din numărul total
de răspunsuri
1.87%
33.00%
39.12%
46.18%

Frecvența declarațiilor privind rolurile detinute în cadrul
proiectelor de Mobilitate Erasmus+ implementate,
domeniul Educație școlară
700

641

600

543
458

500
400
300
200
100

26

0
Ati avut alt rol

Membru in echipa de Coordonator de proiect
proiect

Participant(a) la
mobilitate

Număr de răspunsuri

16 din cei 26 de respondenții care au selectat Alt rol au specificat că au fost :
•
•
•
•
•
•

Mentor. Proiectul a fost formulat si propus doar de mine.
Monitor
Partener in proiect alaturi de coordonator, am elaborat si redactat
impreuna proiectul.
Persoană de contact
Respinsabil cu diseminarea
Responsabil cu comunicarea + as. manager
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•
•
•

Responsabil cu pregatirea culturala si interculturala a participantilor
Responsabil IT
Responsabil lingvistic

Un procent de 65,49% dintre respondenți care au participat la o mobilitate
școlară 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

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total de
răspunsuri

909
151
11
28
57
232

65.49%
10.88%
0.79%
2.02%
4.11%
16.71%

Repartiția respondenților în funcție de categoria din care
făceau parte pe durata implementării proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educație școlară

membru asociație,
fundație, 57,
4.11%

alte categorii.
Care?, 232, 16.71%

personal didactic
auxiliar, 28, 2.02%
inspectori,
11, 0.79%

directori de şcoală,
151, 10.88%

cadre didactice (de
la grădiniţă la
instituțiile de
învățământ
superior), 909,
65.49%
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Un număr de 10 respondenți declară ca aparține unei Alte categorii și
precizează :
• Consilier școlar
• Coordonator de proiecte și programe educative
• Cursant
• Didactic și didactic auxiliar
• Participant la mobilitate
• Persoana de contact
• Profesor metodist, formator, mentor, responsabil comisii metodice.
810 (58,35%) dintre respondenți au declarat că nu au mai beneficiat de mobilități
sau au beneficiat de o singură mobilitate. În ciuda numărului mult mai mare de
respondenți, acest procent este sensibil egal cu cel al anului 2019 (53,8%), ceea
ce este un argument pentru faptul că s-a respectat în mare măsură principiul
„Noului venit” .
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
4 mobilități
5 mobilități
6 mobilități
7 mobilități
8 mobilități
9 mobilități
10 mobilități

Număr respondenți
232
578
227
131
57
39
42
18
19
12
33
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Repartiția respondenților în funcție de numărul mobilităților Erasmus+,
domeniul Educație școlară efectuate
6 mobilități,
42, 3.03%

8 mobilități, 9 mobilități,
12, 0.86%
7 mobilități, 18, 19, 1.37%
1.30%

10 mobilități,
33, 2.38%

5 mobilități, 39,
2.81%
4 mobilități, 57,
4.11%

0 mobilități, 232,
16.71%

3 mobilități, 131,
9.44%

2 mobilități, 227,
16.35%

1 mobilitate, 578,
41.64%

Cei mai mulți dintre respondenți (62,75%) au participat la cursuri, iar cei mai
puțini la activități de job shadowing (7,78%). Ca și în cazul anului trecut s-a
păstrat preeminența tipului de activitate ”Participare la cursuri” (64,23% în
2019).
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
Misiuni de predare
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Număr de
răspunsuri
871
264
231
131
121
117

Procent din numărul total
de răspunsuri
62.75%
19.02%
16.64%
9.44%
8.72%
8.43%

Job shadowing

108

7.78%

Frecvența declarațiilor privind tipul de mobilitate efectuat în
cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație
școlară
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

871

264

Participari la
cursuri

Ati fost
persoana
insotitoare

231

Nu ati
participat la
mobilitati in
cadrul
proiectului

131

121

117

108

Activități de
monitorizare

Activități de
evaluare

Misiuni de
predare

Job shadowing

Număr de răspunsuri

În ceea ce privește modul în care pandemia de COVID 19 a afectat desfășurarea
mobilităților, în mare lor majoritate (63,11%) respondenții declară că acestea au
fost amânate. Doar într-o mică proporție, de 7,49%, mobilitatea a fost înlocuită
cu activități de tip blended learning.
Din cauza pandemiei de Covid 19, mobilitatea/mobilitățile fizice:

Variante de răspuns
a/au fost înlocuită/înlocuite cu activități de tip ”blended learning” (online și
offline) oferite de organizația gazdă
a/au fost înlocuită/înlocuite cu activități virtuale de învățare oferite de
organizația gazdă
s-a/s-au realizat fără modificări față de formularul de candidatură
a/au fost amânată/amânate
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Procent
din
numărul
total de
Număr de
răspunsuri răspunsuri
104

7.49%

211
317
876

15.20%
22.84%
63.11%

Frecvența răspunsurilor referitoare la situația
mobilităților în condiții de pandemie
876

317
211
104

a/au fost înlocuită/înlocuite a/au fost înlocuită/înlocuite
s-a/s-au realizat fără
a/au fost amânată/amânate
cu activități de tip ”blended cu activități virtuale de
modificări față de
learning” (online și offline)
învățare oferite de
formularul de candidatură
oferite de organizația gazdă
organizația gazdă
Număr de răspunsuri

Frecvenţele răspunsurilor beneficiarilor de proiecte de mobilitate în domeniul
Educaţiei şcolare, privind contribuţia mobilităţilor la nevoile de formare
profesională, respectiv de dezvoltare personală a participanţilor şi precum și 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
în foarte mare măsură
în mare măsură
suficient
în mică măsură
deloc

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul
total de
răspunsuri

964
333
60
7
24

69.45%
23.99%
4.32%
0.50%
1.73%
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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
1200
964

1000
800
600

333

400
200

60

7

24

în mică măsură

deloc

0
în foarte mare
măsură

în mare măsură

suficient

Număr de răspunsuri

Scorul mediu calculat al aprecierilor privind măsura în care proiectele au
corespuns nevoilor de formare profesională este de 4,49, cu 0,8 mai mic decât în
anul 2019.
În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie 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

996
319
44
7
22

71.76%
22.98%
3.17%
0.50%
1.59%
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Frecvența aprecierilor privind măsura în care participarea la proiectele de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educație școlară, a corespuns
nevoilor respondenților de dezvoltare personală
1200
996

1000
800
600

319

400
200

44

7

22

Suficient

În mică măsură

Deloc

0
În foarte mare
măsură

În mare măsură

Număr de răspunsuri

Scorul mediu calculat în acest caz este 4,54, cu 0,07 mai mic decât în anul 2019.
În ce măsură derularea proiectelor Erasmus+, domeniul Educatie scolara,
a corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?

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

1000

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

933
332
70
6
4
43

67.22%
23.92%
5.04%
0.43%
0.29%
3.10%

Frecvența aprecierilor privind măsura în care participarea la
proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație
școlară, a corespuns nevoilor instituției beneficiare
933

800
600
332

400

70

200

6

4

43

În mică
măsură

Deloc

Nu stiu

0
În foarte mare
măsură

În mare
măsură

Suficient

Număr de răspunsuri

Scorul mediu din 2020 a fost de 4,53, cu 0,08 mai mic decât în 2019.
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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:

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

foarte
bună

1101
1105
1068
1100
1082

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

178
172
191
168
176

29
28
45
37
42

2
5
7
5
6

78
78
77
78
82

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
1105

1200 1101

1100

1068

1082

1000
800
600
400
200

178

172

78

191
78

168

77

78

176

82

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare

Satisfăcătoare

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

Foarte slabă

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scorul mediu din anul 2020 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 fost de 4,75, în scădere cu 0,04 față de 4,79 în 2019.

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

Scor mediu în
anul 2020

4.76
4.78
4.79

4.71
4.73
4.77

4.81
4.81
4.79
95.83%

Amabilitate
Explicatii corecte

4.77
4.75
4.75
94.95%

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:4,75
4.78
4.76
4.74
4.72
4.70
4.68

4.75

4.77

4.77

Amabilitate

Deschidere

4.73
4.71

Explicatii clare

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

Un număr de 40 de respondenți a făcut următoarele comentarii:
•

Am colaborat excelent!

•

Am fost indrumati permanent in toate momentele problematice si
impreuna cu reprezentantii Agentiei am gasit cele mai bune solutii astfel
incat proiectul sa fie un succes! Colaborarea cu Dna Marioara Ene a fost
exceptionala!

•

Am fost plăcut surprinsă de amabilitatea persoanelor de contact, iar la
întâlnirea virtuală s-au dovedit foarte deschiși, pricepuți.

•

Am obtinut la timp informatiile cerute. Coordonarea a fost una foarte buna.

•

Ar trebui acceptate și alte limbi în conversații.

•

Ca membru in echipa de proiect, nu am avut contact direct cu personalul
Agentiei, ci doar cu colegii de echipa, cu coordonatorul proiectului si cu
partenerii din celelalte tari.

•

Colaborare excelenta

•

Colaborarea a fost una excelenta pana în prezent!

•

Cooperare si dialog permanent .

•

Coordonatorul de proiect a colaborat cu personalul Agentiei. De precizat
ca, din cele 21 de mobilitati, au fost efectuate fizic 7 (in luna ianuarie 2020),
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celelalte fiind amanate, si implicit, pe baza unei solicitari catre AN,
amanarea datei de incheiere a proiectului. Cheltuielile de calatorie au fost
efectuate, dar exista depozit la compania de zbor, care ar putea fi folosit
in temen de maxim 1 an (cel putin asa ni s-a precizat la acel moment).
•

Deocamdată nu am derulat proiectul, suntem în faza de început.

•

Inteleg ca volumul de munca al celor de la Agentia Nationala s-a dublat in
conditiile actuale create de pandemia de Covid 19, dar unel mailuri nu
primesc niciodata raspuns. Nu este vorba de intarziere, ci de faptul ca nu
se primeste raspuns.

•

Cei care trimit acele mailuri au nevoie de ghidare, de explicatii
suplimentare care nu vin

•

La începutul lunii martie , cand a avut loc mobilitatea , Agenția nu ne-a
oferit niciun sprijin în contextul pandemiei de COVID 19. Dacă renunțam
la participare

, eram în situația de a înapoia suma alocata deja

transportului, cazării și cursului. Ca atare, am fost nevoita sa particip, deși
situația epidemiologica începuse sa fie îngrijorătoare. Contractul cu
Agentia nu ma ajuta financiar în cazul unei îmbolnăviri în Spania ( locul
mobilității). Cred ca ar trebui revizuit contractul , astfel încât participantul
sa poată beneficia de un sprijin , în situații de forta majoră ( cum e o
pandemie).
•

Mie mi-ar fi plăcut să știu care este numărul optim de cadre didactice
propuse pentru mobilitate. Răspunsul ”conform nevoilor instituției dvs” nu
este satisfăcător pentru mine.

•

Mii de mulțumiri!

•

Multumim foarte mult.

•

Multumim si pe aceasta cale personalului Agentiei.

•

Multumiri expertilor AN pentru sprijinul acordat in ultimii ani institutiei
noastre.

•

Mulțumiri și mult respect pentru calitatea umană și activitatea personalului
Agenției.

•

Sunt persoane foarte bine pregătite și sprijină/soluționează toate
problemele apărute, astfel încât proiectul să fie finalizat cu succes.

•

Pana la inceputul pandemiei Covid-19 nu au fost probleme, colaborarea a
fost buna.
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•

Personal foarte bine pregătit din punct de vedere profesional.

•

Personalul

agentiei a dat dovada de profesionalism, fermitate ,

corectitudine si multa bunavointa si rabdare pentru a raspunde solicitarilor
noastre.
•

Personalul Agentiei este foarte amabil, nu am intampinat nicio problema
in implementarea, derularea si diseminarea proiectului anterior si nici in
proiectul pe care il avem acum in derulare. Am gasit deschiderea necesara
pentru orice informatie si indrumare din partea personalului agentiei dvs.

•

Personalul ne trimite la ghid, iar in ghid, uneori nu avem explicatii concrete.

•

Profesionalism si promptitudine de fiecare data.

•

Promptitudine în ceea ce privește răspunsul la întrebările adresate.

•

Reprezentantii Agentiei Nationale au oferit suport intotdeauna, au raspuns
intrebarilor si ne-au sustinut mai ales pe perioada pandemiei cand a fost
foarte greu pentru noi toti.

•

Sunteti o echipa frumoasa, mereu dati dovata de multa rabdare, intelegere
si empatie. Succes in tot ce va propuneti!

•

Toată aprecierea pentru profesionalismul, deschiderea și amabilitatea
coordonatorilor din ANPCDEFP! Suportul primit a făcut posibilă
implementarea cu succes a proiectelor.

•

Toate informatiile primite din partea personalului Agentiei au fost de un
real ajutor in implementarea proiectelor derulate, ceea ce demonstreaza
un grad inalt de profesionalism

La întrebarea contextuală : Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei în
depășirea problemelor apărute în implementarea proiectelor din cauza
pandemiei de Covid 19, în cazul proiectelor de mobilitate în domeniul Educației
școlare?, s-a calculat un scor mediu de 4,72al aprecierilor respondenților, care se
situează cu 0,03 sub scorul opiniei mai generale de 4,75.
Iată mai jos cum se prezintă situația defalcat :
Foarte
bună
970
1000

Aspecte vizate
Deschidere
Amabilitate
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Nu pot
Foarte aprecia/Nu
Bună Satisfăcătoare slabă
se aplică
186
32
6
194
161
30
6
191

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

955
984

192
161

35
38
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193
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960

165

30

11
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
în depășirea problemelor apărute în implementarea proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educație școlară, în condiții de
pandemie
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Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei în depășirea problemelor
apărute în implementarea proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educație școlară, în condiții de pandemie
Scor total:4,72
4.80
4.75
4.70

4.72

4.72
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Explicatii corecte

Deschidere

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.75

4.69

4.65
Explicatii clare

Amabilitate

Scor mediu

Un număr de 21 de respondenți au făcut următoarele comentarii :
•
•

Agenția a răspuns prompt la toate neclaritățile avute oferind sprijin util într-un
timp relativ scurt.
Am fost contactata de o persoana pentru anumite clarificari.
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•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Avand in vedere ca inca nu am primit ultima transa din bursa erasmus+ (Este
20 decembrie) desi am efectuat integral studiile si trecut toate examenele mi se
pare patetic sa fiu pus sa completez in continuare hartoage si sondaje precum
fix acest sondaj
Ca membru in echipa de proiect, nu am avut contact direct cu personalul
Agentiei, ci doar cu colegii de echipa, cu coordonatorul proiectului si cu
partenerii din celelalte tari.
Colaborare excelenta
Coordonatorul de proiect a colaborat cu personalul Agentiei.
Datorita contextului si depinderii de mesajele Comisiei, au fost schimbari de
reguli din mers, uneori sfaturile/recomandarile au venit mai tarziu decat
momentul in care erau necesare.
Deoarece am fost in caz de forta majora, ajutorul Agentiei a fost nesperat de
rapid si eficient.
Eu nu am vrut sa deranjez sunand persoana de contact din ANPCDEFP, dar la
2 minute dupa ce am trimis un mail, am fost sunata de catre aceasta si mi-a
raspuns la toate intrebarile mele. A fost prompta si va multumesc!
in timpul mobilitati CoVid-19 nu era inca o problema de nivel international
Inca am unele neclaritati pe zona de financiar la amanarile covid, dar asta e
pentru ca nu a fost inca in situatiile respective. Stiu ca exista ghid.
Informațiile ref. la Activitatea de învățare virtuală au fost contradictorii. Inițial, la
telefon, mi s-a comunicat un lucru (lărgirea grupului țintă în contextul
pandemiei, transferarea unei părți din bugetul aferent transportului...), pentru
ca ulterior, când am trimis mailul de confirmare (după ce am conlucrat cu
directorul și contabilul unității într-un timp foarte scurt!!), acestea să fie
contrazise.
Îndrumări clare și eficiente primite din partea personalului Agenției în ceea ce
privește depășirea problemelor ivite din cauza Pandemiei Covid 19
Întrucât proectul nu s-a derulat nu pot răspunde la această întrebare, dar
explicațiile oferite la ședința online mi s-au părut convingătoare.
La noi nu a fost cazul de probleme aparute din cauza Covid 19 in timpul
implementarii proiectului pentru ca proiectul nostru s-a terminat inainte de
izbucnirea pandemiei, insa am ales raspunsuri care cred ca s-ar preta daca ar
fi cazul de asa ceva.
Nu sunt probleme de comunicare, doar aprofundarea legislatiei europene este
greoaie.
Pandemia a "rasturnat" absolut tot calendarul activitatilor noastre, fiind nevoiti
sa ne readaptam din mers. Din cauza informatiilor anevoioase care soseau de
la Comisia europeana, informatiile erau contradictorii, s-au schimbat de cateva
ori, am refacut unele lucruri in raportul din Mobility Tools. A fost greu, a trebuit
sa sun, sa scriu de nenumarate ori pentru a obtine noi informatii, in timp ce
coordonatorul avea alte informatii. M-am sincronizat greu .
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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 Educație școlară?”, sau oferit aprecieri a căror frecvență și scor mediu sunt prezentate în tabelele și
diagramele următoare:
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Amabilitate
Explicaţii clare
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Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

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

Scor mediu în
anul 2020

4.76
4.76
4.77
4.78
4.79
4.77
95.43%

4.72
4.73
4.73
4.73
4.74
4.73
94.64%

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:4,73
4.8
4.79
4.78
4.77
4.76
4.75
4.74

4.788961039

4.782608696
4.77173913
4.756493506

4.756493506

Explicatii clare

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Deschidere

Amabilitate

Explicatii corecte

Scor mediu

În acest caz, scorul mediu a scăzut față de 2019 cu 0,04. Au făcut comentarii 10
respondenți, astfel :
•

Mobilitățile au fost amânate pentru anul 2021, mai-iulie.

•

Ca membru in echipa de proiect, nu am avut contact direct cu personalul
Agentiei, ci doar cu colegii de echipa, cu coordonatorul proiectului si cu
partenerii din celelalte tari.

•

Colaborare excelenta

•

Coordonatorul de proiect a colaborat cu personalul Agentiei.

•

Eu consider că se cer prea multe hârtii și decizii și argumentări. Uneori pur
și simplu simți cine și unde e potrivit și toți știu asta, de la conducere până
la femeia de serviciu, nu e nevoie să faci proceduri.

•

Institutia noastra nu a avut niciun audit pe proiecte de mobilitatecErasmus
+ pana acum.

•

Încă n-am avut misiuni de control /audit.

•

Multumesc doamnei Monica Dumitru pentru profesionalism.

•

Multumim pentru sfaturi si incurajare.

•

Nu a existat audit al Agentiei pentru proiectul derulat.

•

Verificarea a fost realizată de inspectorul de proiecte de la ISJ, evaluare
intermediară și finală.
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60,01%% dintre respondenți apreciază ca Suficient sprijinul financiar primit
pentru mobilitățile de care au beneficiat și 56,77%% 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
4.83%
4.18%

67
58

Relativ suficient
26.66%
25.79%

370
358

Nu stiu/Nu este
cazul

Suficient
60.01%
56.77%

833
788

8.50%
13.26%

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul
proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație școlară
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Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei beneficiare

Referitor la sprijinul financiar primit s-au făcut un număr de 22 de comentarii:
•

Ar fi fost bine daca suma alocată pentru transport international ar fi fost
mai mare. In calitate de institutie coordonatoare, ne-am descurcat din
fondurie PMI, dar scolilor pertenere le-a fost mai greu.

•

Pentru institutiile care au fost obligate sa reprogrameze activitati
transnatioanle din cauza pandemiei Covid 19, ar fi fost binevenit un
spriijiun financiar suplimentar, recuperarea banilor de la biletele
achizitionate anterior pandemiei dovedindu-se a fi o sarcina foarte grea in
contextul existentei unor agentii de turism intermediare deloc binevoitoare.

•

Ar trebui mai multe fonduri alocate pregatirii lingvistice, deci fond mai mare
la sprijin organiational. Cursurile sunt scumpe si cum ne dorim sa
respectam principiul nediscriminarii in procesul de selectie, ne dorim sa
existe un inceput si pentriu cei care nu cunosc limba de circulatie (engleza
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118
184

de obicei) si care trebuie sa parcurga mai mult curs pentru a asigura o
mobilitate de calitate.
•

Ar trebui suplimentat bugetul pentru Activităţi .

•

Avand in vedere situatia creata cu pandemia de Covid19 sprijinul financiar
pentru transport international va fi cu siguranta insuficient, avand in vedere
preturile prohibitive pe care le practica acum companiile aeriene dublate
de achizitia biletelor de avion in regim de last minute in conditiile in care
conditiile de calatorie se schimba de la o zi la alta, in fiecare saptamana.

•

Consider că se dă o sumă prea mică pentru transportul pe distanțe mici.

•

Cred ca a fost ok, nu pot sa-mi dau seama. Ne-am descurcat

•

Cred ca s-a atins scopul mobilitatii.

•

Cred că vom putea răspunde la această întrebare după realizarea
mobilitatilor.

•

Cum mobilitatile nu s-au realizat încă, nu pot aprecia daca bugetul este
sau nu suficient, depinde foarte mult de destinatia mobilitatii. insuficient
pentru studenti.

•

După cum am menționat este primul proiect Erasmus+ al liceului, de abia
s-au derulat două mobilități și am solicitat amânarea lui cu încă un an,
obținând amânarea!

•

Fondurile sunt suficiente și acoperă toate cheltuielile.

•

In cazul meu, daca ma duceam intr-o tara cu o economie mai dezvoltata
pe aceeasi suna de bani pe care am primit-o nu ma prea descurcam cu
siguranta. Asa ca as propune ca fondurile alocate sa difere in functie de
locul unde te duci si nu sa fie peste tot la fel. In țările vestice nivelul de
trai este ridicat, iar diferența salariala dintre colegi veniți din țările de vest
este enorma și te fac sa te simți intimidat. Nu prea poți socializa din cauza
aceasta.

•

Încă nu am cheltuit bani, mobilitatile sunt amânate in contextul pandemiei.

•

Nivelul de viata difera de la o tara la alta iar un student ce pleaca in
mobilitate Erasmus are nevoi si cheltuieli ce depasesc sumele alocate,
indiferent pe ce perioada pleaca, ceea ce face ca sederea sa fie dificila
fara o alta sursa de finantare

•

Nu sunt sigură dacă am beneficiat de suma corespunzătoare/alocată
fiecărui participant pentru mobilitatea în care am fost inclusă.
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•

Sprijinul financiar oferit de Erasmus +, a fost esential, eu fara el nu mi-as
fi permis sa plec in strainatate si sa pot contina dezvoltarea mea
profesionala. Va multumesc!

•

Suma oferita pentru mobilitate pentru tara europeana, este foarte mica, in
conditiile in care chiria, etc, in tara gazda depaseste cu mult bugetul
propus de ERASMUS+

•

Ținând cont de condițiile actuale, de riscuri, costul biletelor fluctuează,
cazările deasemenea, de multe ori bugetul prevazut la aceste capitole
este relativ suficient

•

Vom putea aprecia exact după realizarea mobilitatilor.

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 63,33% dintre aceșția au
răspuns că nu au observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate, în timp ce 21,47% dintre respondenții afirmă că nu
au interacționat cu angajații.
Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
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Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură

În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP

Un număr de 67 de respondenți a făcut următoarele comentarii:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Din interactiunile mele cu angajatii Agentiei Nationale nu am observat nici
o fapta care sa incrimineze integritatea lor.
În cadrul interacțiunilor pe care le-am avut cu angajații ANPCDEFP,
aceștia
au
dat
dovadă
de
integritate.
Am avut onoarea să cunosc oameni extraordinari, foarte bine pregătiți din
punct de vedere profesional și prompți în oferirea unor soluții spre
rezolvarea problemelor ivite.
Am colaborat onest cu coordonatorul de proiect, de câte ori a fost
cazul,fără probleme
Am primit toate informațiile și sprijinul pentru candidatură și implementare
fără a ne fi pusă vreo condiție.
Angajatii ANPCDEFP cu care am colaborat sunt persoane extraordinare,
deschise si foarte bine pregatite pentru domeniul pe care il reprezinta.
Intotdeauna au raspuns imediat la intrebarile adresate, au fost foarte
suportivi in cazul tuturor neclaritatilor aparute in cadrul implemetarii
proiectelor. Integri, oameni deosebiti!
Angajatii ANPCDEFP sunt integri si profesionisti.
Angajații ANPCDEFP nu au avut un comportament care sa ridice
problema integrității, din contra, sunt persoane corecte si dedicate
meseriei.
Angajații ANPCDEP au fost prompți în a-mi răspunde la orice întrebare.
Angajații au răspuns prompt solicitărilor, cu deosebită amabilitate și
implicare.
apreciez personalul coordonator din cadrul Agentiei Nationale pentru
efortul depus de-a lungul anilor de colaborare atat in proiectele Leonartdo
da Vinci cat si Erasmus +
Colaborarea cu angajații ANPCDEFP a fost una excelenta. Intotdeauna
au venit cu solutii in intampinarea situațiilor în care am fi avut neclaritati.
Comunicarea a fost foarte buna.
Colaborez cu reprezentantii Agentiei de peste 15 ani. Nu s -a pus
problema niciodata.
Corectitudine si promptitudine.
Din colaborările avute până în prezent, pot spune că angajatii AN sunt
printre cei mai integri oameni cu care am interactionat.
Din experienta personala, consider ca activitatea angajatilor de la
ANPCDEFP nu poate fi pusa in relatie cu situatia existentei unor
probleme de lipsa de integritate; dimpotriva, conduita angajatilor respecta
in totalitate cerintele aplicabile de integritate.
Echipa ANPCDEFP , în particular peroanele responsabile de proiectele
derulate in scoala timp de 10 ani, s-au dovedit a fi corecte, profesioniste
și prompte în acordarea de raspunsuri la nenumaratele noastre nelamuriri.
Fiind participant la Proiect nu am colaborat direct cu personalul
ANPCDEFP decât prin intermediul coordonatorului de proiect. Orice
întrebare am avut am primit răspunsul optim in cel mai scurt timp posibil.
Interactiunea mea cu angajatii ANPCDEFP s-a realizat prin
corespondenta electronica si telefon.
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•
•
•
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Intotdeauna mi s-a raspuns prompt, clar si la obiect la intrebarile pe care
le-am ridicat. In general corespondenta s-a facut prin email dar si telefonic,
in cateva situatii.
Încă nu am interacționat cu angajații AN. Suntem în etapa activităților
pregătitoare.
Întotdeauna am primit toate informațiile de care am avut nevoie în mod
direct, fără a fi nevoie de „intervenții” sau alte practici de genul
„favoritisme”. Proiectele pe care le-am depus au fost evaluate întotdeauna
în mod corect, nu ne-am simțit niciodată nedreptățiți.
Nici macar nu se poate pune in discutie asa ceva. Comportamentul si
atitudinea personalului ANPCDEFP cu care am interactionat este unul
absolut exceptional.
Nicio problemă.
Nu am fost într-o situație în care să observ fapte sau acțiuni ANPCDEFP
care ar putea ridica probleme de integritate.
Nu am intalnit astfel de cazuri.
Nu am nicio problemă.
nu am observat acest aspect
NU am observat actiuni ale agentilor amintiti care pot ridica probleme de
integritate.
Nu am observat asa ceva
Nu am observat asemenea fapte
Nu am observat astfel de actiuni
Nu am observat astfel de fapte in cadrul niciuneia dintre interacțiunile cu
membrii agenției
Nu am observat astfel de probleme.Atitudinea personalului ANPCD a fost
una profesionista.
Nu am observat ceva de genul acesta.
Nu am observat fapte care pot ridica probleme de integritate. Nu este
cazul.
Nu am observat fapte sau acțiuni care să ridice probleme de integritate.
Nu am observat nici o faptă sau acțiune ale angajaților ANPCDEFP care
poate ridica probleme de integritate.
Nu am observat nicio problemă de integritate.
Nu am observat probleme de gen
Nu am observat probleme de integritate ale ANPCDEFP, am colaborat
eficient, comunicarea a fost grefată pe respect reciproc. A nu se publica.
Nu am observat si nu am luat la cunostinta de asemenea fapte sau actiuni
ale angajatilorANPCDEFP.
Nu am observat...personalul agentiei este integru.
Nu am semnalat astfel de fapte.
Nu au existat aceste probleme
Nu au existat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot ridica
probleme de integritate!
Nu au fost situatii care sa ridice probleme de integritate, colaborarea cu
reprezentantii Agentiei realizandu-se in cele mai bune conditii.
Nu cred că se pune această problemă@ Cel puțin, noi nu am avut motive
să afirmăm contrariul!
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•
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•
•
•

Nu cunosc fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot ridica
probleme de integritate.
Nu este cazul, dimpotriva actiunile, modul de colaborare si interactiune
duc la o crestere a gradului de cultura a integritatii
Nu este cazul, sunt profesioniști
Nu exista astfel de probleme.
Nu pot sa- mi exprim un punct de vedere pertinent, deoarece anul acesta
am inceput proiectul.
Nu reprosez nimic referitor la integritatea personalului Agentiei.
Nu se pune problema, nu este cazul.
Nu sunt probleme sesizate.
Oameni integru, profesionisti
Persoanele cu care eu am intrat în contact nu au manifestat asemenea
comportament.
Personal amabil, mereu disponibil în îndrumarea beneficiarilor pentru
rezolvarea tuturor problemelor apărute.
Personalul agentiei a fost intotdeauna deschis si ne-a sprijinit in orice
problema.
Reprezentanta ANPCDEFP care a monitorizat instituția noastră a acționat
cu profesionalism desăvârșit.
Sunt oameni bonesti, profesioniști.
Totdeauna am primit cele mai bune sfaturi si am gasit impreuna cele mai
bune solutii.
totdeauna personalul s-a purtat foarte bine spre impecabil (sau, cel putin
cei cu care am interactionat noi).
Toti cei cu care am lucrat din ANPCDEFP sunt profesionisti.
Totul a decurs conform cadrului legal. Fara dovezi de subiectivism, toate
informatiile fiind cat mai transparent expuse si in totalitatea lor.
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III. 2.2 Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul VET
Cei 456 de respondenți, care au declarat că au fost implicați în anul 2020 în
proiect/proiecte de mobilitate din domeniul VET, reprezintă o creștere de 3,75
ori a numărului de respondenți din 2019 (212).
Aveți în implementare, ați finalizat sau ați
participat la proiecte de mobilitate
Erasmus+, domeniul VET?

DA, 456,
16.43%

NU, 2319,
83.57%

Cei mai mulți dintre ei, 51,57% activează în licee/colegii tehologice/vocaționale și
sunt în proporție de 56,17% cadre didactice, ceea ce corespunde situației similare
din 2019, deși numprul de respondenți este mult mai mare, 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
Liceu/Colegiu teoretic
Scoala gimnaziala
Colegiu/Liceu vocational/tehnologic
Scoala profesionala
Palat/club al copiilor
ISJ/ISMB
Scoala speciala/Centru de educatie incluziva
Centru de formare profesionala
ANOFM/AJOFM
Casa a Corpului Didactic
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Număr de
răspunsuri
66
11
213
12
2
1
12
6
2
1

Procent din
numărul
total de
răspunsuri
16.18%
2.70%
52.21%
2.94%
0.49%
0.25%
2.94%
1.47%
0.49%
0.25%

ONG, asociatie, fundație
Autoritate publica locala
Autoritate publica regionala
Autoritate publica nationala
Agent economic
Alt tip de institutie. Precizati care:
Autoritate
publica
regionala, 1,
0.25%

15
2
1
6
6
52

3.68%
0.49%
0.25%
1.47%
1.47%
12.75%

Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei din
care făceau/fac parte pe durata implementarii proiectelor
de mobilitate Erasmus+, domeniul VET

Autoritate
publica locala,
2, 0.49%

Agent
economic, 6,
1.47%

Autoritat
e publica
nationala
, 6,
Casa a
1.47%
Corpului
ONG,
Didactic, 1,
asociatie,
0.25%
fundație, 15,
3.68%

Tip instituție, 0, 0.00%

Alt tip de institutie.
Precizati care:, 52,
12.75%

Liceu/Colegiu teoretic,
66, 16.18%
Scoala gimnaziala, 11,
2.70%

ANOFM/AJOF
M, 2, 0.49%
Centru de formare
profesionala,
6,
Scoala
speciala/Centru
1.47%incluziva,
de educatie
12, 2.94%
ISJ/ISMB, 1,
0.25%
Scoala
profesionala, 12,
2.94%
Colegiu/Liceu
vocational/tehnologic,
213, 52.21%
Palat/club al
copiilor, 2,
0.49%

Cei 8 respondenți care au selectat alt tip de instituția au declarat că instituțiile
sunt :
•
•

•
•
•
•

CJRAE
Invatamant tertiar
nonuniversitar/
Scoala Postliceala
Sanitara
Liceu special
Scoala Postliceala
Spitale
Institutie publica
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În perioada în care aţi participat la implemetarea 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
232
69
4
4
51
5
12

Procent din numărul
total de răspunsuri
56.17%
16.71%
0.97%
0.97%
12.35%
1.21%
2.91%

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

membru al
asociatiei/fundatiei
, 12, 2.91%
formator, 5, 1.21%
alte categorii.
Care?, 36,
8.72%

elev, 51, 12.35%
personal
didactic
auxiliar, 4,
0.97%
cadre didactice (de
la grădiniţă la
învățământ
superior), 232,
56.17%

inspectori, 4,
0.97%
directori de şcoală,
69, 16.71%

Din alte categorii fac parte, conform comentariilor: persoana însoțitoare,
salariat asociație.
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Cei mai mulți dintre respondenți au avut în proiectele implementate rol de
coordonator de proiect, ân rpoproție de 46%, ca și în cazul anului anterior.
Rolul detinut in implementarea proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul VET:
Număr de
răspunsuri
16
129
153
190

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

Procent din numărul total
de răspunsuri
3.87%
31.23%
37.05%
46.00%

Frecvența declarațiilor privind rolul/rolurile
detinut/deținute în implementarea proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul VET:
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

190
153

129

16
Ati avut alt rol

Membru in echipa de
proiect

Participant(a) la
mobilitate

Coordonator de proiect

Număr de răspunsuri

În cazul în care au selectat Alt rol, respondenții au menționat următoarele :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadru didactic în unitatea școlară beneficiară
Diseminare
Membru
Monitor
Persoana de contact
Profesor de pregatire lingvistica pe platforma OLS
Profesor insotitor
Project Manager
Responsabil comisie pentru proiecte europene
Responsabil lingvistic
Responsabil OLS
Responsabil Partener
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•

Scoala a identificat Organizația intermediara cu care a semnat Memorandumul de formare, a selectat participanții la mobilități, s-a ocupat de formarea
lingvistica, pedagogica și culturală a elevilor, de transportul participanților la
mobilități, de publicitate și diseminare.

Peste 58% dintre respondenți au declarat că în cadrul programului Erasmus+,
domeniul VET sunt la prima participare la mobilitate sau la a doua, ceea ce, ca și
în cazul Domeniului Educație Școlară dovedește că principiul ”Noului venit” a
fost o prioritate.
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
102
141
67
38
22
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Număr
mobilități
efectuate
5 mobilități
6 mobilități
7 mobilități
8 mobilități
10 mobilități

Număr
respondenți
14
13
5
3
3

Repartiția respondenților în funcție de numărul mobilităților
Erasmus+, domeniul VET efectuate

4 mobilități,
22, 5.43%

6 mobilități, 13, 7 mobilități,
3.21%
5, 1.23%
5 mobilități, 14,
3.46%

8 mobilități, 3,
0.74%

0 mobilități, 102,
25.19%
3 mobilități, 38,
9.38%

2 mobilități, 67,
16.54%
1 mobilitate, 141,
34.81%

Cu privire la tipurile de mobilitate la care au participat, cei 413 de respondenți
care au completat până la capăt chestionarul au declarat urmatoarele:
Mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului/proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul VET, au constat in:

Tip de mobilitate
Misiuni de predare
Formarea personalului- Stagiu la locul de munca
Alt tip de mobilitate. Va rugam sa precizati tipul de
mobilitate
Formarea personalului-Job shadowing
Plasament al elevilor in scoli sau centre de formare, cu
o perioada de stagiu la agent economic
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Număr de
răspunsuri
24
30

Procent din
numărul total
de răspunsuri
5.81%
7.26%

31
46

7.51%
11.14%

70

16.95%

Monitorizare
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Plasament al elevilor la agent economic

78
81
100

18.89%
19.61%
24.21%

Din comentarii reiese că Alt tip de mobilitate reprezintă: curs, studiu, mobilitae
transnațională a membrului în echipa de management, practică.

Frecvența răspunsurilor privind tipul
mobilității/mobilităților la care au participat respondenții în
cadrul proiectului/proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul VET
Ati fost persoana insotitoare

133

Plasament al elevilor la agent economic

100

Nu ati participat la mobilitati in cadrul
proiectului

81

Monitorizare

78

Plasament al elevilor in scoli sau centre de
formare, cu o perioada de stagiu la agent…

70

Formarea personalului-Job shadowing

46

Alt tip de mobilitate. Va rugam sa precizati tipul
de mobilitate

31

Formarea personalului- Stagiu la locul de munca

30

Misiuni de predare

24
0

20

40

60

80

100

120

140

Număr de răspunsuri

În ceea ce privește modul în care pandemia de COVID 19 a afectat desfășurarea
mobilităților, în mare lor majoritate (61,74%) respondenții declară că acestea au
fost amânate. Doar într-o mică proporție, de 5,33%, mobilitatea a fost înlocuită
cu activități de tip blended learning.
Din cauza pandemiei de Covid 19, mobilitatea/mobilitățile fizice:

Variante de răspuns
a/au fost înlocuită/înlocuite cu activități de tip ”blended learning” (online și
offline) oferite de organizația gazdă
a/au fost înlocuită/înlocuite cu activități virtuale de învățare oferite de
organizația gazdă
s-a/s-au realizat fără modificări față de formularul de candidatură
a/au fost amânată/amânate
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Procent
din
numărul
total de
Număr de
răspunsuri răspunsuri
22

5.33%

44
113
255

10.65%
27.36%
61.74%

Frecvența răspunsurilor privind situația proiectelor de mobilitate
Erasmus+, domeniul VET, din cauza pandemiei
a/au fost amânată/amânate

255

s-a/s-au realizat fără modificări față de formularul de
candidatură

113

a/au fost înlocuită/înlocuite cu activități virtuale de
învățare oferite de organizația gazdă

44

a/au fost înlocuită/înlocuite cu activități de tip ”blended
learning” (online și offline) oferite de organizația gazdă

22
0

50

100

150

200

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 se poate vizualiza în tabelele și graficele de mai jos:
În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate 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

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

272
101

65.86%
24.46%

28
2
10

6.78%
0.48%
2.42%
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250

300

300

Frecvența aprecierilor privind măsura în care participarea la
proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, a
corespuns nevoilor respondenților de formare
profesională?
272

200

101

100
0

28
În foarte mare
măsură

În mare măsură

Suficient

2

10

În mică măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

Scorul mediu rezultat este 4,39, mai mare decât în anul 2019 cu 0,03.
În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate 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

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

300
87
15
4
7

72.64%
21.07%
3.63%
0.97%
1.69%

Frecvența răspunsurilor privind măsura în care participarea
la proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul VET, a
corespuns nevoilor respondenților de dezvoltare personala?
400
300
300
200
87

100

15

4

7

Suficient

În mică măsură

Deloc

0
În foarte mare
măsură

În mare măsură

Număr de răspunsuri

Scorul mediu în anul 2020 este 4,52, cu 0,02 mai mare decât în anul 2019.
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Aprecierile respondenților privind măsura în care derularea proiectelor de
mobilitate în domeniul VET a corespuns nevoilor instituțiilor beneficiare sunt
după cum urmează:
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

304
80
14
2
1
12

73.61%
19.37%
3.39%
0.48%
0.24%
2.91%

Frecvența răspunsurilor privind măsura în care derularea
proiectelor Erasmus+, domeniul VET, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a proiectelor?
350
300
250
200
150
100
50
0

304

80

În foarte mare În mare măsură
măsură

14

2

1

12

Suficient

În mică măsură

Deloc

Nu știu

Număr de răspunsuri

Scorul mediu în anul 2020 este de 4,63 cu 0,18 mai mic decât în anul 2019.
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:

Deschidere
Amabilitate
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foarte
bună

352
355

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

39
35

6
7

2
2

14
14

Explicaţii clare

352
352
347

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

37
38
42

7
5
6

3
4
4

14
14
14

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?
400

355

352

352

352

347

350
300
250
200
150
100
50

39

35

14

37

14

38

14

14

42

14

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 2020

4.84
4.84
4.89
4.89
4.91
4.88
97.56%

4.81
4.79
4.83
4.81
4.82
4.81
96,27%

Se observă că față de anul 2019 scorul mediu a scăzut cu 0,07 puncte.
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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:4,81
4.84
4.82
4.80
4.78
4.76

4.81

4.81

Explicatii clare

Explicatii corecte

4.82

4.83

Deschidere

Amabilitate

4.79

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Scor mediu

Un număr de 14 respondenți a făcut următoarele comentarii:
•

Au fost seriosi, promti, clari si bine intentionati.

•

Colaborare excelenta

•

Colaborarea a fost si este excelenta

•

Colaborarea cu Agentia Nationala este foarte buna.

•

Din pozitia de "însoțitor/ participant" la mobilitatea din perioada 2018-2020
nu ma pot pronunța cu privire la aceste aspecte (A nu se publica)

•

In cadrul proiectelor implementate, am beneficiat de indrumarea si
sustinerea mai multor persoane din cadrul Agentiei Nationale. Toate
persoanele cu care am colaborat au manifestat deschidere si empatie fata
de nevoile scolii si au dat dovada de mult profesionalism si seriozitate.

•

Maxim profesionalism și deschidere! Multumim!

•

Multumesc pentru tot sprijinul oferit.

•

Mulțumiri si multe felicitări personalului Agenției pentru promptitudine,
deschidere si profesionalism.

•

Nu s-au derulat inca mobilitatile proiectului, ele urmeaza sa se desfasoare
in 2021.

•

Personalul agentiei a oferit in toate etapele proiectului informare si
consultanta, cu celeritate si amabilitate, oferind explicatii clare si corecte.

•

Sa continuati in acest ritm pentru ca sunteti partenerul care ne ajuta ori de
cate ori e nevoie.
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•

spijinul si sustinerea oferite in timpul intoarcerii din mobilitate, ca urmare a
declararii fortei majore au fost foarte importante, mai ales ca, venind din
Spania, situatia a fost putin asemanatoare "retragerii din Vietnam",
pastrand proportiile, desigur.

•

Sunt mega multumit! Continuati tot asa!

La întrebarea contextuală : Cum apreciaţi colaborarea cu personalul
Agenţiei în depășirea problemelor apărute în implementarea proiectelor din
cauza pandemiei de Covid 19, în cazul proiectelor de mobilitate în domeniul
VET?, s-a calculat un scor mediu de 4,79 al aprecierilor respondenților, care
se situează cu 0,02 sub scorul opiniei mai generale de 4,81.
Iată mai jos cum se prezintă situația defalcat :
Nu pot
Foarte aprecia/Nu
Bună Satisfăcătoare slabă
se aplică
45
4
4
44
35
5
3
43
40
4
5
43
36
5
4
43

Foarte
bună
316
327
321
325

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

315

40

7

4

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
în vederea rezolvării problemelor apărute în pandemie în
implementarea proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET
350

327

316

325

321

315

300
250
200
150
100
50

45

44

35

43

43

40

36

43

40

47

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare

Satisfăcătoare

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

Foarte slabă
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Nu pot aprecia/Nu se aplică

47

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei în vederea rezolvării
problemelor apărute în pandemie în implementarea proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul VET
Scor total:4,79
4.84
4.82
4.80
4.78
4.76
4.74

4.82

4.80

4.77

4.78

4.79

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Deschidere

Explicatii clare

Explicatii corecte

Amabilitate

Scor mediu

Un număr de 7de respondenți a făcut următoarele comentarii :
•

Am interactionat eficient cu toti cei implicati.

•

Am primit tot sprijinul de care am avut nevoie pana acum.

•

"Apreciez organizarea de intalniri online pentru solutionarea fortei majore
generata de pandemia covid 19.

•

Colaborare excelenta

•

Colaborare foarte buna, mai ales ca am avut o mobilitate la inceputul lunii
martie in Spania, cand tara a intrat in stare de urgenta. Participantii s-au
intors cu bine si cu stagiul finalizat.

•

Personalul este amabil si bine pregătit.

•

Super!!!!

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
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bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

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

265
274
272
273
267

41
36
35
36
40

9
6
5
5
7

1
2
4
2
2

97
95
97
97
97

Procent din numărul total al aprecierilor privind colaborarea cu
personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al
proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET
66.34%

70.00% 64.16%

66.10%

65.86%

64.65%

60.00%
50.00%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

23.49%
9.93%

23.49%

23.00%
8.72%

8.47%

Amabilitate

Explicatii clare

23.49%
8.72%

23.49%
9.69%

0.00%

Deschidere

Foarte bună

Bună

Satisfăcătoare

Foarte slabă

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Explicatii clare
Explicatii corecte
Amabilitate
Deschidere
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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 2020

4.86
4.90
4.90
4.91
4.92
4.90
97.94%

4.76
4.77
4.79
4.79
4.75
4.77
95.50%

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:477
4.80
4.79
4.78
4.77
4.76
4.75
4.74
4.73

4.79

4.79

4.77
4.76

4.75

Deschidere

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Explicatii clare

Amabilitate

Explicatii corecte

Scor mediu

S-au făcut doar 7 comentarii:
•

Am primit aprecieri si incurajari, toate interactiunile s-au desfasurat intr-un
climat placut, motivational desi controlul a fost riguros.

•

Colaborare excelenta

•

Multumim pentru sprijin.

•

Nu am avut control/audit

•

Nu am trecut printr-o misiune de control/audit.

•

Nu au fost realizate misiuni de control sau audit

•

Super!

Peste 64,56% respectiv 59,32% dintre respondenți consideră că sprijinul
financiar primit pentru mobilități, respectiv organizația beneficiară 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

Insuficient
2.66%
3.63%
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11
15

Relativ
suficient
23.73%
25.42%

98
105

Suficient
64.65%
59.32%

Nu stiu/Nu este
cazul

267 8.96%
245 11.62%

37
48

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în
cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul VET
300

267

250

245

200
150

98

100
50

11

105
37

15

48

0
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este
cazul

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

Respondenții au făcut 5 comentarii :
•

În contextul pandemic actual, sprijinul organizațional mai consistent ar
permite acoperirea cheltuielilor cu testarea participanților.

•

NU s-au desfasurat mobilitatile, urmeaza a se derula in 2021.

•

Pentru apelul 2019-2020 fondurile pentru transport international ar fi
trebuit sa fie mai mari. Scolile coordonatoare s-au descurcat din fonduri
PMI, dar celor partenere le-a venit greu.

•

Pentru mobilitatile VET este insuficient, pentru proiecte de mobilitate e ok.

•

Sprijinul financiar a fost corespunzător nevoilor.

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 63,33% dintre aceșția au
răspuns că nu au observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate, în timp ce 21,47% dintre respondenții afirmă că nu
au interacționat cu angajații.
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Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
1000

879

800
600
298

400
111

200

44

35

21

0
Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP

Un număr de 15 de respondenți a făcut următoarele comentarii:
•

Angajatii ANPCDEFP se poarta ireprosabil, sprijinindu-ne in derularea
proiectelor.

•

Aveti angajati profesionisti care ne-au sprijint in orice moment si in conditii
necunoscute de pandemie.

•

Fiind la începutul unui nou proiect Erasmus + nu am constatat asemenea
probleme. Primele impresii sunt categoric pozitive

•

Interacțiune cu Agenția Națională a fost meditată de către domnul profesor
coordinator, iar acesta a apreciat ca fiind foarte bună colaborarea cu
Agenția.

•

Niciodata nu am observat probleme de integritate. Dimpotriva personalul
cu care am colaborat a dat dovada de corectitudine si profesionalism.

•

Nu a fost cazul

•

Nu am avut probleme de acest gen

•

Nu am intalnit o astfel de situatie. Am apreciat profesionalismul angajatilor.

•

Nu am observat acțiuni legate de integritate

•

Nu am observat astfel de comportament

•

Nu au existat asemenea fapte
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•

Nu au existat probleme de integritate in relationarea cu angajatii
ANPCDEFP,

•

Sunt adevarati profesionisti.

•

Nu e cazul

•

Nu este cazul. Personalul ANPCDEFP, a avut un comportament de
exceptie, o atitudine extraordinara. Aceasta persoana poate servi drept
model oricarei companii din lume si ii multumesc!

•

Pe tot parcursul colaborarii nu am observat nimic neadecvat in ceea ce
privesc actiunile nici unui angajat ANPCDEFP. Personalul ANPCDEFP
este integru si profesionist.

III.2.3 Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Educația
universitară
În 2020, au declarat că au fost implicați în proiecte de mobilitate domeniul
Educație universitară 1242 respondenți, de zece ori mai mult decât în anul
anterior. Dintre aceștia, cei mai mulți sunt studenți (62,23%).
Aveți în implementare, ați finalizat sau ați participat
la proiecte de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație
universitară?

DA, 1242, 42.77%
NU, 1662, 57.23%
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În perioada implementarii proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educatie universitara, faceti sau faceati parte din
următoarea categorie:
Categoria
cadre didactice
studenti
personal non-didactic in universitati
alte categorii.

Număr de
răspunsuri
315
715
73
315

Procent din numărul
total de răspunsuri
27.42%
62.23%
6.35%
27.42%

Dintre cei care au declarat Alte categorii, s-au făcut următoarele mențiuni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absolvent
Coordonator institutional E+..
Didactic auxiliar
Doctorand
Doctorand cu activitate didactica
Laborant invatamant
Masterand
Personal didactic auxiliar
Project team management

Repartiția respondenților în funcție de categoria din care
făceau parte în perioada implementării proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educație universitară
personal nonalte categorii.
didactic in
Care?, 46, 4.00%
universitati, 73,
6.35%

cadre
didactice, 315,
27.42%
studenti, 715,
62.23%

În proiectele derulate, cei mai mulți respondenți au jucat rol de participanți la
mobilitate, adică 929 de respondenți. Este foarte important că un număr de 13
ori mai mare de beneficiari direcți ai proiectelor de mobilitate au completat
chestionarul.
190

Rolul detinut in cadrul proiectelor de Mobilitate Erasmus+
implementate, domeniul Educatiei universitara:
Număr de
răspunsuri
129
155
929
34

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

Procent din numărul total de
răspunsuri
11.23%
13.49%
80.85%
2.96%

Cei 6 care au declarat că au avut alt rol sunt după cum urmează:
•

Angajat in Biroul Erasmus am raspuns de mobilitatile studentilor

•

Beneficiar de studiu

•

Expert

•

Masterand

•

Participant activitati diseminare

•

Secretar Biroul Erasmus+

Frecvența declarațiilor privind rolul deținut în cadrul
proiectelor de Mobilitate Erasmus+ implementate,
domeniul Educației universitară:
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

929

129

155
34

Coordonator de
proiect

Membru in echipa de
proiect

Participant(a) la
mobilitate

Ati avut alt rol

Număr de răspunsuri

Cei mai mulți dintre respondenți (528) au declarat că sunt la a doua mobilitate de
acest tip:
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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
4 mobilități
5 mobilități
6 mobilități
7 mobilități
8 mobilități
9 mobilități
10 mobilități

Număr
respondenți
79
528
223
108
57
40
40
18
10
10
36
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Repartiția respondenților în funcție de numărul mobilităților
Erasmus+, domeniul Educație universitară efectuate

0
mobilități,
79, 3.44%

, 0, 0.00%

1 mobilitate, 528,
22.98%

, 1149, 50.00%
2 mobilități, 223,
9.70%

3 mobilități, 108,
4.70%
4 mobilități,
5 mobilități,
57, 2.48%
40, 1.74%

10 mobilități, 36,
1.57%

7
mobilități,
9 mobilități, 818,
mobilități,
0.78% 10,
10, 0.44%
0.44%

6 mobilități,
40, 1.74%

Cele mai multe dintre mobilitățile efectuate de respondenți sunt mobilități pentru
studiu ale studenților ( 52,48%) și mobilități de formare ale personalului.
Tip de mobilitate
Alta situatie. Va rugam sa precizati
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Mobilitati de personal-misiuni de predare
Mobilitati studentesti pentru plasament
Mobilitati de personal -formarea personalului
Mobilitati studentesti pentru studii
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Număr de
răspunsuri
38
59
200
214
238
603

Procent din numărul
total de răspunsuri
3.31%
5.13%
17.41%
18.62%
20.71%
52.48%

Frecvența răspunsurilor privind tipul de mobilități la care
au participat respondenții în cadrul proiectului de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educație universitară
Mobilitati studentesti pentru studii
Mobilitati de personal -formarea personalului
Mobilitati studentesti pentru plasament
Mobilitati de personal-misiuni de predare
Nu ati participat la mobilitati in cadrul…
Alta situatie. Va rugam sa precizati

603
238
214
200
59
38
0

100

200

300

400

500

600

700

Număr de răspunsuri

Au fost precizate ca alte situații următoarele :
•

Activitățile nu au fost derulate în format fizic, am
participat la mobilitatea pentru studii în format online

•

Doctorand plasament

•

Încă nu am participat la mobilitate, proiectul fiind
prelungit cu12 luni

•

Mobilitate de monitorizare

Pandemia de COVID 19 a afectat în egală măsură și derularea proiectelor de
parteneriat din Domeniul Educație universitară, dar și colaborarea cu
reprezentații ANPCDEFP.
Astfel, peste 35,51%% dintre respondenți declară că toate activitățile prevăzute
pentru anul 2020 au fost amânate, în timp ce 28,46% consideră că nu au avut loc
modificări față de ceea ce a fost aprobat prin formularul de candidatură.
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Frecvența răspunsurilor privind situația proiectelor de mobilitate în
domeniul Educației universitare din cauza pandemiei

a/au fost amânată/amânate

408

a/au fost înlocuită/înlocuite cu activități virtuale
de învățare oferite de organizația gazdă

359

s-a/s-au realizat fără modificări față de formularul
de candidatură

327

a/au fost înlocuită/înlocuite cu activități de tip
”blended learning” (online și offline) oferite de
organizația gazdă

170
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Număr de răspunsuri

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?

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

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

685
319
100
18
27

59.62%
27.76%
8.70%
1.57%
2.35%

Frecvența aprecierilor referitoare la măsura în care
participarea la proiectele de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a
corespuns nevoilor respondenților de formare
profesională
1000

685

500

319

100

18

27

Suficient

În mică măsură

Deloc

0
În foarte mare În mare măsură
măsură

Număr de răspunsuri

Scorul mediu în anul 2020 este mai
mare decât cel al anului 2019 de la cu 0,06 puncte.
În ce măsură participarea la proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatie universitara, 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

759
288
65
12
25

66.06%
25.07%
5.66%
1.04%
2.18%

Frecvența aprecierilor referitoare la măsura în care
participarea la proiectele de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educatie
universitara, a corespuns nevoilor
respondenților de dezvoltare personală
1000

759
288

500
0

Și în acest caz scorul mediu a crescut la

În foarte mare
măsură

În mare
măsură

65

12

25

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

4,40 de 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

557
358
106
11
8
109

48.48%
31.16%
9.23%
0.96%
0.70%
9.49%

600
400
200
0

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educație universitară,
a corespuns nevoilor instituției beneficiare
557
358
106
În foarte
mare
măsură

În mare
măsură

Suficient

11

8

În mică
măsură

Deloc

109
Nu stiu

Număr de răspunsuri

În cazul aprecierilor privind măsura în

care derularea proiectelor a corespuns nevoilor instituționale, scorul mediu a
scăzut față de anul 2019, la 4,27 la 4,24.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectelor Erasmus+,
Educatie universitara?

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

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

737
740
693
731
711

228
218
248
226
224

61
70
81
65
78

10
8
14
15
21

113
113
113
112
115

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
800
700
600
500
400
300
200
100
0

740

737

228

248

218
61

113

Deschidere

Foarte bună

70

113

Amabilitate

Bună

731

693

226
81

113

Explicatii clare

Satisfăcătoare

711

65

112

78

115

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

Foarte slabă

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

224

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

Scor mediu în
anul 2020

4.64
4.60
4.56
4.55
4.51
4.57
91.43%

4.46
4.54
4.54
4.52
4.45
4.50
90,07%

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:4,50
4.55

4.54

4.54

4.52

4.50

4.46

4.45

4.45
4.40
Deschidere

Amabilitate

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

Explicatii clare

Scor mediu

La întrebarea contextuală : Cum apreciaţi colaborarea cu personalul
Agenţiei în depășirea problemelor apărute în implementarea proiectelor din
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cauza pandemiei de Covid 19, în cazul proiectelor de mobilitate în domeniul
Educație universitară?, s-a calculat un scor mediu de 4,46 al aprecierilor
respondenților, care se situează cu 0,04 sub scorul opiniei mai generale de
4,50.
Iată mai jos cum se prezintă situația defalcat :
Nu pot
Foarte aprecia/Nu
Bună Satisfăcătoare slabă
se aplică
209
62
14
223
209
56
12
222
231
75
20
225
225
64
15
225

Foarte
bună
641
650
598
620

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

620

203

67

23

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
în vererea rezolvării problemelor apărute din cauza pandemiei în
implementarea proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educație universitară
700
600
500
400
300
200
100
0

650

641

223

209

620

598

222

209

231

225

62

56

75

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Foarte bună

Bună

Satisfăcătoare

225

225
64

236

203
67

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

Foarte slabă
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620

Nu pot aprecia/Nu se aplică

236

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei în vererea rezolvării
problemelor apărute din cauza pandemiei în implementarea
proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație
universitară
Scor total:4,46
4.55
4.50
4.45
4.40
4.35
4.30

4.40

Explicatii clare

4.49

4.52

Deschidere

Amabilitate

4.46

4.44

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

Un număr de 15 respondenți a făcut următoarele comentarii :
•

Am finisat mobilitatea la sfârșitul lunii Ianuarie 2020.

•

Astept restul de bursa. Inca astept!

•

Colaborare pentru depășirea situației actuale.

•

De fiecare data, la aparitia unei probleme, generala sau individuala, am
primit sprijin, nu s-au oferit solutii si impreuna am luat cea mai buna
decizie.

•

Din cauza situatiei pandemiei de Covid 19 am hotarat sa nu ma implic in
acest an in niciun proiect Erasmus+

•

In aceasta situatie personalul a fost foarte amabil si informat

•

Mobilitatea mea nu a fost afectată de covid19

•

Nu am colaborat direct cu Agenția

•

Nu este nimic de comentat. Nu ce se putea face sa se rezolve mai bine
multiplele probleme; speram sa se termine cu pandemia; pentr toata
lumea,Agentie si beneficiari, a fost un mare examen.

•

Nu pot comenta. Lucrez exclusiv cu personalul biroului Erasmus al
universitatii noastre.

•

Nu pot face diferenta intre biroul ERASMUS al Universitatii, cu care am
colaborat direct si Agentia, intrucat cea din urma nu are vizibilitate mare
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pentru studenti. De asemenea, nu este foarte clar rolul Agentiei printre
studenti. Nu sunt comentarii. Totul a fost OK
•

Perioada mea de mobilitate nu s-a suprapus cu pandemia Covid 19.

•

Recomand o atitudine mai pozitivă. Mail-urile scrise cu CapsLock roșu nu
ajută la nimic.

•

Sunt mulțumită

•

Unele explicatii au veit cu intarziere fata de momentul la care era nevoie
pentru clarificarile asteptate de studenti, datorita faptului ca si cele de la
Comisie au fost primite cu intarziere

S-a înregistrat o scădere față de anul 2019 cu 0,06 puncte 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?

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

foarte
bună

578
582
562
574
570

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot
aprecia/nu
se aplică

222
217
229
215
213

49
49
55
57
62

3
3
5
5
4

297
298
298
298
300

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor de mobilitate
Erasmus+, domeniul Educație universitară
700
600

582

578

574
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570

500
400
300

298

297
222

298

217

300

298

229

215

213

200
100

49

49

55

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

57

62

0

Foarte bună

Bună

Satisfăcătoare

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

Foarte slabă

200

Nu pot aprecia/Nu se aplică

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:4,50
4.54
4.52
4.50
4.48
4.46
4.44

4.52

4.52

4.49

Amabilitate

Deschidere

4.49

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

4.48

Explicatii clare

Scor mediu

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

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2020

4.61
4.59
4.55
4.52
4.51
4.56
91.11%

4.52
4.52
4.49
4.49
4.48
4.50
90,01%

S-a făcut următoarele comentarii:
•

Am trimis un e-mail odata si mi s-a raspuns prompt si eficient, insa pentru
ca aveam o problema ce nu parea rezolvabilai si am cautat singura pe
internet o autoritate superioara pentru proiectele ERASMUS. Site-ul
Agentiei e bine facut, insa cum am mai mentionat, nu are vizibilitate.

•

Nu am colaborat direct cu Agenția

•

Nu pot comenta. Lucrez exclusiv cu personalul biroului Erasmus al
universitatii noastre.

•

Totul afost exemplar. Multumim

•

Vreau un raspuns de ce nu am primit restul de bursa.
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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
12.36% 142
8.96% 103

Relativ
suficient
43.08%
30.98%

Nu stiu/Nu este
cazul

Suficient

495
356

40.73%
33.33%

468 3.83%
383 26.72%

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul
proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educație
universitară
600

495

500

468
383

356

400

307

300
200

142

103

100

44

0
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati beneficiat

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei beneficiare

Deși procentul celor care consider că sprjinul financiar este insuficient este doar
de 12,36% pentru cei care au beneficat de mobilități, în cele mai multe dintre
comentarii, respondenții își declară nemulțumirea cu privire la sprijinul
financiar:
•

Au existat destinatii scumpe unde grantul primit a fost insuficient.

•

Au fost foarte scumpe testele pcr..in lipsa caruia n-am putut sa trecem prin
vama

•

Costurile cazarii au fost mai mari decat ma asteptam, insuficient si pentru
alimente.

•

Costurile sunt mult prea mari fata de ajutorul financiar primit

•

Cresterea sprijinului financiar la mobilitatile de tip SMS ar fi mult mai de
dorit.

•

Depinde de destinatie. insuficient pentru studenti
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44
307

•

Desi consider ca suma alocata pe luna este relativ suficienta pentru
desfasurarea mobilitatii in anul universitar 2019/2020, am avut probleme
in ceea ce primeste primirea banilor. UMF Carol Davila a virat echivalentul
a 4 luni de bursa in decembrie, desi mobilitatea mea a inceput din
septembrie. Toate cheltuielile de calatorie si instalare, plus 4 luni din
mobilitatea au fost integral suportate financiar de parintii mei, suma care
s-a ridicat in final la peste 2000 de euro.

•

Consider ca acest lucru este discriminator, deoarece exista studenti care
nu au putut beneficia de mobilitatea erasmus din cauza acestui decalaj de
timp pana la primirea bursei. Astfel, va rog sa solutionati aceasta problema
URGENT, astfel incat univeritatea sa isi respecte obligatia de a sustine
financiar participantii prompt si constant, la timp, stabilind de la inceput
termenele de virare a bursei.

•

Desi mobilitatea mea Erasmus s-a incheiat in luna iulie, nu am primit restul
bursei (20%) si nici nu stiu cand il voi primi. Consider ca aceasta problema
ar trebui rezolvata cat mai repede, deoarece pastrarea unori conturi in
EURO, fara administrarea cestora (lucru care trebuie facut pentru a primi
restul bursei), reprezinta acumularea unui comision foarte mare, pe care
noi, studentii, va trebui sa il achitam.

•

Destul pentru taxa universitara si cazare. Mai departe trebuie job cu
jumatate de norma sau sustinere din partea familiei.

•

Dupa cum am spus suma/bursa oferita este un pic cam mica pentru a te
sustine singur din toate puntele de vedere daca nu ai o alta sursa de venit.

•

Este nevoie de sprijin suplimentar, întrucât independența de țara
cheltuielile sunt diferite

•

Fond insuficient si inca nu am primit toata suma stabilita de la inceput.

•

Grantul este oferit doar atunci cand ajungi in tara gazda, iar pana ajungi in
tara gazda trebuie sa platesti chirie+ depozit in avans si drumul pana in
tara gazda, cheltuieri foarte mari. O alta problema ar fi ca unele tari sunt
foarte costisitoare, iar grantul nu este suficient pentru a acoperi toate
nevoile de baza."

•

In contextul pandemiei, grantul a fost suficient pentru ca am redus
cheltuielile la minimum. Totusi, in prima experienta, mi-a fost destul de
greu sa ma descurc cu banii si chiar a aparut o situatie medicala in care
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am avut nevoie sa acopar cheltuielile din bugetul personal pana am primit
despagubiri. Am reusit sa ma descurc bine cu grantul, dar am ales si o
tara gazda cu un nivel de trai scazut fata de celelalte optiuni. Cred ca ar
trebui luat in considerare orasul in care se efectueaza stagiul si nu tara.
Prin comparatie, Austria necesita cheltuieli mai mari decat Italia sau
Polonia, dar toate primesc acelasi grant. La fel, orasele din nordul Italiei
(cazul meu) au un nivel de trai mult mai costisitor decat cele din sud si
chiar decat orase din Austria.
•

Inca astept sa imi dati ultima transa din bursa, a trecut aproape un an de
cand am inceput mobilitatea!

•

Intotdeuna banii ar trebui sa fie mai multi sau nu sunt suficienti, dar
deocamdata este OK

•

Mobilitatea s-a finalizat in luna mai si inca nu am primit a doua tranșă de
bani.

•

Normal ca insuficient, nici nu am primit restul de bursa nu acopera
cheltuielile de cazare si subzistenta in majoritatea tarilor europene. Daca
vrei sa megi in Franta, Germania, Spania, Anglia, Belgia , tari din vestul
Europei, nu iti ajunge grantul primit pentru a acoperi doar cheltuielile de
cazare

•

Pe viitor trebuie majorate fondurile alocate pt. tari mai "costisitoare"
d.p.d.v. al conditilor de trai.

•

Perioada carantinei s-a dovedit a fi destul de dificila pe mai multe planuri ,
inclusiv cel financiar , datorita faptului ca restaurantele universitare s'au
inchis , iar produsele ce le achizitionam in mod uzual ( cu care ma
incadram in bugetul lunar ) au devenit greu de procurat , in masura in care
nu se gasea a se cumpara paine sau conserve , pastele , orezul , pentru
mult timp au fost foarte greu de procurat , legumele la fel , iar din acesta
cauza a fost nevoie sa ma reorientez pe produse care le gaseam, care ,
implicit erau si mai scumpe , astfel am avut nevoie de ajutor financiar
extern pentru ca bugetul era cu mult depasit .

•

putini bani, de subzistenta.

•

Rog INSISTENT SA faceți o propunere sa se mărească GARANTUL
Erasmus + la nivelul salariului minim din țara gazda. Mimim 1500 EURO.
IDEAL AR FI 2000 EURO. E DEMONSTRAT ȘTIINȚIFIC CA 500 sau 700
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euro

LUNAR TE condamnă la foame

și nu poți face calatorii de

cunoaștere a culturii și oamenilor din țara gazdă. Cine ar putea trai cu 500
de euro într o țară vestică și sa aibă studii strălucite?? Ești condamnat sa
stai pe loc într un singur oraș și sa te rogi sa ți mai rămână puținii bani sa
poți veni acasă la final de stagiu. "
•

Sprijinul financiar acordat ar trebui ajustat in functie de existenta unui
sprijin in gasirea unei cazari pe perioada mobilitatii (campus studentesc).
De exemplu, pot fi suficienti 470€/luna pentru o mobilitate desfasurata la
o universitate care asigura cazare studentilor cu 100€/luna, spre
deosebire de mobilitatea intr-o alta tara, cu un cost al vietii mai ridicat, cu
un grant de 520€/luna, unde universitatea nu asigură nici un sprijin in
gasirea unei cazari si unde chiria ajunge la 350-400€/luna/persoana. La
acestea se adauga abonamentul pentru transport la universitate,
abonament telefonie in tara gazda si cheltuieli pentru hrana.

•

Sprijinul financiar care se acordă studenților participanți este relativ
suficient, dar totul depinde de țara gazdă în care se desfășoară
mobilitatea, iar în contextul pandemiei de COVID-19 costul este unul mai
mare.

•

Sprijinul financiar este bine sa fie cat mai mare,dar studentii nostri sunt
destul de modesti, iar scopul lor principal este sa studieze, sa cunoasca o
alta cultura, o alta societate, alte mentalitati, alti oameni (studenti sau
profesori) etc.

•

Sprijinul financiar este relativ suficient, pentru tara in care am fost eu
(Franta), insa, acesta depinde foarte mult daca universitatea gazda poate
asigura cazare in caminele ei, cum a fost in cazul meu. In caz contrar,
banii ar fi fost insuficienti.

•

Sprijinul financiar oferit de catre universitate este unul insuficient atunci
cand pleci din Romania intr-o tara din Occident (in cazul meu Italia).
Chiriile sunt foarte mari, chiar daca vorbesc de o camera stituata intr o
zona indepartata de facultate, iar alimentele sunt scumpe ( nici cantina nu
este un avantaj) si in plus la chiria camerei de cele mai multe ori sunt si
facuturile de platit.

•

Suficient în cazul mobilităților de plasament, insuficient în cazul
mobilităților de studiu.
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•

Suma acoperă în proporție de '70% nevoile unui beneficiar.

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 43,43% dintre aceșția au
răspuns că nu au observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate, în timp ce 36,64% dintre respondenții afirmă că nu
au interacționat cu angajații.

Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
600

499
421

400
200

83

52

74

20

0
Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP

Un număr de 28 de respondenți a făcut următoarele comentarii:
•

Activitatea angajatilor ANPCDEFP respecta intru totul cerintele privitoare la
integritate, nu am constatat probleme care sa ridice probleme.

•

Am interactionat cu angajati ai Agentiei fiindca am trimis un e-mail odata, insa
nu stiu daca au probleme de integritate sau nu. De aceea mentionez inca o
data vizibilitatea. Ar trebui sa includeti un buton de "nu stiu" in chestionar.

•

Am interactionat doar cu biroul de relatii internationale din cadrul facultatii.

•

Am tinut legatura strict cu Biroul Erasmus+ din partea institutiei din care fac
parte, personalul a fost cel care ne-a trimis informatii primite din partea
Agentiei insa nu am avut contact direct cu acestia.
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•

Daca nu cunosc sau nu am aflat de asemenea fapte, nu am ce comenta.
Bine ca mai sunt si asemnea situatii. Felicitari!

•

In 15 ani de colaborare cu membrii ANPCDEFP nu am avut niciun motiv de
nemultumire sau suspiciune in legatura cu actiunile intreprinse de acestia.

•

Interactiunea cu personalul AN este una placuta si cu efect, benefica si
mereu foarte utila! Nu a fost cazul vreodata de probleme de genul acesta.

•

It's a very good organisation

•

Niciun fapt de genul nu a fost observat

•

Nu am informatii in acest sens si nici nu am avut vreo perceptie in acest sens

•

Nu am interactionat

•

Nu am întâlnit asemenea situații.

•

Nu am observat astfel de fapte care sa ridice probleme de integritate.

•

Nu am observat astfel de fapte sau actiuni ale angajaților ANPCDEFP care
pot ridica probleme de integritate.

•

Nu am observat fapte sau actiuni care pot ridica probleme de integritate.

•

Nu am observat nici o problema la nivel de integritate umana.

•

Nu am observat nicio acțiune care să ridice semne de întrebare cu privire la
integritatea angajaților AN

•

Nu am observat nimic în comportamentul angajaților ce ar putea sa îmi
afecteze integritatea.

•

Nu am observat.

•

Nu este cazul, dimpotriva actiunile, modul de colaborare si interactiune,
sprijinul oferit duc la o ctrstere a gradului de cultura a integritatii

•

Nu stiu cine sunt angajatii ANPCDEFP

•

Nu sunt de acord cu afirmația de mai sus

•

Prin modul de lucru, timpul alocat fara doar si poate cei implicati in Programul
Erasmus+ sunt oameni dedicati, unui astfel de "job" nu rezisti daca nu esti
corect, transparent, doritor de a invata si a te dezvolta personal si profesional,
si nu in ultimul rand uman. Nu este genul de serviciu care sa se termine la
ora 4. Este mod de a trai, Modelarea viitorilor adulti de succes depinde si
Erasmus+

•

Suntem colaboratori de foart mult timp si nu se poate pune problema de acte
care sa obstructioneze integritatea.
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•

Toate documentele s-au derulat în cadrul instituției de învățământ superior.

•

Tot procesul s-a desfasurat conform cadrlui legal. Informatiile au fost expuse
in totalitate inca din prima faza, cu grad inalt de transparenta. Nu am observat
dovezi de subiectivism pe parcursul procesului de selectie.

•

Toti angajatii ANPCDEFP cu care am interactionat au avut un comportament
corespunzator.

•

Totul a fost integru si transparent, conform actelor financiare.

III.2.4 Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Educația
adulților
În 2020, 203 de respondenți au declarat că au fost implicați proiecte de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților de peste 5 ori mai multe Cei
mai mulți dintre respondenți cadre didactice sau formatori pentru domeniul
Educației adulților.
Tipul instituţiei din care făceaţi sau faceti parte pe durata
implementarii proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul
Educatia adultilor:
Tip instituție
Liceu/Colegiu teoretic
Scoala gimnaziala
Colegiu/Liceu vocational/tehnologic
Scoala profesionala
Gradinita
Scoala speciala/Centru de educatie incluziva
Casa a Corpului Didactic
ONG, asociatie, fundație
Autoritate publica locala
Autoritate publica regionala
Autoritate publica nationala
Agent economic
Penitenciar
Alt tip de institutie. Precizati care
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Număr de
răspunsuri
15
14
25
1
3
5
8
44
7
1
3
7
2
49

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

Scoala speciala/Centru
de educatie incluziva,
5, 8%
Gradinita, 3, 5% Liceu/Colegiu teoretic,
15, 24%

Scoala
profesionala, 1, 1%

Scoala gimnaziala, 14,
22%
Colegiu/Liceu
vocational/tehnologic,
25, 40%

Pe durata implementarii proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, făceaţi sau faceti parte din următoarea categorie:

Categoria
cadre didactice (de la grădiniţă la instituție învățământ superior)
directori de şcoală
inspectori
personal didactic auxiliar
formator pentru domeniul Educatia adultilor
membru al asociatiei/fundatiei
alte categorii. Care?
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Număr de
răspunsuri
66
14
3
2
32
29
38

Repartiția respondenților în funcție de categoria din care
făceau/fac parte pe durata implementarii proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților

alte categorii. Care?,
38, 20.65%

membru al
asociatiei/fundatiei,
29, 15.76%

cadre didactice (de la
grădiniţă la instituție
învățământ superior),
66, 35.87%

formator pentru
domeniul Educatia
adultilor, 32, 17.39%

directori de şcoală,
14, 7.61%
inspectori, 3, 1.63%

personal didactic
auxiliar, 2, 1.09%

În cazul în care respondenții au bifat Alte categorii, aceștia au menționat :
•

Bibliotecar

•

Inspector de specialitate profil economic

•

Manager proiect

•

membru în echipa de proiect a instituției

•

Partener

•

Polițist de penitenciare

•

Responsabil de bibliotecă0

•

voluntar în cadrul muzeului

•

sef sectie, coordonator al activitatilor educationale muzeale, membru in
CA

În proiectele de mobilitate în domeniul Educației adulților, cei mai mulți
respondenți au avut rolul de membru în echipa de proiect.
Rolul detinut in cadrul proiectelor de Mobilitate Erasmus+, in domeniul
Educatia adultilor in care ati fost implicat(a):
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Rol
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la mobilitate
Ati avut alt rol

Frecvența declarațiilor privind rolul detinut de
respondenți în cadrul proiectelor de
Mobilitate Erasmus+, în domeniul Educația
adulților
88
100
69
65

Număr de
răspunsuri
88
69
65
5

50

5

0
Participant(a) Membru in
la mobilitate echipa de
proiect

Coordonator Ati avut alt rol
de proiect

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
6 mobilități
7 mobilități
10 mobilități

Număr
respondenți
54
85
22
9
7
2
1
2
2
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Repartiția respondenților în funcție de numărul de
mobilități de care au beneficiat în cadrul proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților
6 mobilități, 1,
0.54%
5 mobilități, 7 mobilități,
2, 1.09%
2, 1.09%

4 mobilități,
7, 3.80%

10
mobilități, 2,
1.09%

3 mobilități, 9,
4.89%

2 mobilități,
22, 11.96%

0 mobilități, 54,
29.35%

1 mobilitate,
85, 46.20%

La întrebarea ”Mobilitatile la care ati participat in cadrul proiectului de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, au constat in:”
răspunsurile au fost:
Tip de mobilitate
Formarea personalului- Participare la cursuri
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Alt tip de mobilitate Va rugam sa precizati tipul de
mobilitate
Formarea personalului-Job shadowing
Misiuni de predare
Monitorizare
Ati fost persoana insotitoare
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Număr de răspunsuri
94
43
21
18
11
11
8

Frecvența declarațiilor privind tipul/tipurile de mobilități la
care au participat respondenții în cadrul proiectului de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților
Ati fost persoana insotitoare

8

Monitorizare

11

Misiuni de predare

11

Formarea personalului-Job shadowing

18

Alt tip de mobilitate Va rugam sa precizati…

21

Nu ati participat la mobilitati in cadrul…

43

Formarea personalului- Participare la cursuri
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Respondenții au făcut și următoarele precizări referitoare la tipurile de
mobilități:
•

Conferinta internationala pt muzee

•

De studii

•

Formare

•

Nu a fost organizata inca

•

Nu am inceput implementarea proiectului. Urmeaza.

Pandemia de COVID 19 a afectat în egală măsură și derularea proiectelor de
parteneriat din domeniul Educatia Adultilor, dar și colaborarea cu reprezentații
ANPCDEFP.
Astfel, peste 54,35% dintre respondenți declară că toate activitățile prevăzute
pentru anul 2020 au fost amânate și doar 7,61% declară că mobilitățile fizice au
fost înlocuite cu activități virtuale.
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Frecvența declarațiilor privind situația proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților din
cauza pandemiei
a/au fost amânată/amânate

100

s-a/s-au realizat fără modificări față de
formularul de candidatură

57

a/au fost înlocuită/înlocuite cu activități de tip
”blended learning” (online și offline) oferite…

17

a/au fost înlocuită/înlocuite cu activități virtuale
de învățare oferite de organizația gazdă
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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
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Număr de
răspunsuri

135
28
12
1
8

Scorul mediu rezultat din aprecieri

150

Frecvența aprecierilor privind măsura
în care participarea la proiectele de
mobilitate Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor, a corespuns
nevoilor respondenților de formare
profesională
135

100
28

50

12

1

8

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0
În foarte
mare
măsură

este de 4,41, cu 0,02 mai mare decît
în 2019.

În mare
măsură

Număr de răspunsuri

În ce măsură participarea la
proiectul/proiectele de mobilitate Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, 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

141
24
11
2
6

150

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectul/proiectele de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educația
adulților, a corespuns nevoilor
respondenților de dezvoltare personală
141

100
50

24

11

2

6

În mică
măsură

Deloc

0

Scorul mediu în acest caz este 4,48,

În foarte
mare măsură

mai mare cu 0,12 față de anul 2019.

În mare
măsură

Suficient

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

134
35
7
2
0
6

150

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care derularea proiectelor Erasmus+,
domeniul Educația adulților, a corespuns
nevoilor institutiei beneficiare a
proiectelor
134

100
35

50

7

2

0

6

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Nu știu

0
În foarte
mare
măsură

În acest caz, scorul mediu a scăzut față

În mare
măsură

Număr de răspunsuri

de anul 2019, de la 4,71 la 4,61, adică
cu 0,10 puncte.

Scorul mediu calculat pe baza aprecierilor privind colaborarea cu personalul
ANPCDEFP care a asigurat consultanță în toate etapele de derulare a proiectelor
a scăzut în anul 2020 față de anul 2019, de la 4,89 la 4,79%, cu 0,10 puncte.
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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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

153
153
150
152
151

15
15
16
15
15

5
6
5
4
5

1
0
2
2
1

10
10
11
11
12

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
180
160

153

153

152

150

151

140
120
100
80
60
40
20

15

5

15

10

6

16

10

5

15

11

4

11

15

5

12

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare

Satisfăcătoare

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

Foarte slabă

Deschidere
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Explicatii clare
Amabilitate
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Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2020

4.93
4.93
4.89
4.86
4.82
4.89
97.71%

4.80
4.79
4.80
4.77
4.81
4.79
95,84%

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:4,79
4.85

4.81

4.80

4.80

4.80

4.79

4.77

4.75
Amabilitate

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

Explicatii clare

Scor mediu

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

CJRAE este o instituție cu potențial valoros, deși nu are elevii proprii, este
conectată și are acces la grupuri țintă de elevi, profesori și părinți.
Oportunitățile Erasmus+ pentru CJRAE sunt reduse. Ar trebui inclus în
majoritatea tipurilor/ Acțiunilor Cheie de proiecte.

•

Comunicarea cu AN este foarte buna. Multumesc!

•

Multumiri personalului Agentiei pentru competenta si amabilitate. Mai rar
asa ceva in Romania.

•

Nu am comentarii. Totul a fost excelent !

•

Nu e cazul. Doar felicitări și mulțumiri!

La întrebarea contextuală : Cum apreciaţi colaborarea cu personalul
Agenţiei în depășirea problemelor apărute în implementarea proiectelor din
cauza pandemiei de Covid 19, în cazul proiectelor de mobilitate în domeniul
Educației adulților?, s-a calculat un scor mediu de 4,78 al aprecierilor
respondenților, care se situează cu 0,01 sub scorul opiniei mai generale de
4,79.
Iată mai jos cum se prezintă situația defalcat :

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

217

Foarte
bună
139
139
137
137
137

Nu pot
Foarte aprecia/Nu
Bună Satisfăcătoare slabă
se aplică
13
4
2
26
15
4
1
25
16
4
2
25
16
4
2
25
14

4

2

27

150

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
pentru rezolvarea problemelor apărute în implementarea proiectelor
de mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților, din cauza
pandemiei
139
139
137
137
137

100
50
13

26

15

4 2

25
4 1

16

25

16

4 2

25
4 2

14

27
4 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 calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei pentru rezolvarea problemelor
apărute în implementarea proiectelor de mobilitate Erasmus+,
domeniul Educația adulților, din cauza pandemiei
Scor total:4,78
4.80

4.76

4.78

4.76

4.79

4.80

4.75
4.70
Explicatii clare

Explicatii
Promptitudine
corecteîn răspuns (la email, scrisori,
Deschidere
telefon)

Amabilitate

Scor mediu

Un număr de 4 respondenți a făcut următoarele comentarii :
•

Mulțumiri!

•

Noi am incheiat mobilitatile inainte de aparitia Covid19

•

Nu am comentarii. Totul a fost excelent !

•

Nu este cazul. Doar mulțumiri și sincere felicitări pentru profesionalism și
calități umane!

•

Am primit informatii pretioase in asa fel incat am stiut ce trebuie facut in
cazul Covid-19.

218

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?

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

120
122
119
120
122

15
11
14
13
11

3
4
5
4
4

0
1
0
1
1

46
46
46
46
46

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei în
timpul misiunilor de control/audit al proiectului/proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților
140
120
100
80
60
40
20
0

122

120

46

46

15

11

Deschidere

Amabilitate

Foarte bună

Bună

122

120

119

46
14

13

Explicatii clare

Satisfăcătoare

46

Foarte slabă

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

219

46
11

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2020

4.90
4.90
4.90
4.85
4.85
4.88
97.60%

4.81
4.78
4.78
4.80
4.80
4.80
95.91%

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control
al proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Educația adulților
Scor total:4,80
4.82
4.81
4.80
4.79
4.78
4.77
4.76

4.81
4.80

Deschidere

Amabilitate

4.80

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.78

4.78

Explicatii clare

Explicatii corecte

Scor mediu

Au făcut comentarii doar 5 respondenți:
•

Apreciem transparenta si onestitatea personalului Agentiei

•

Felicitări!

•

Mulțumiri!

•

Nu am comentarii. Totul a fost excelent !

•

Suntem la inceputul implementării

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?
Aspecte vizate
In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati beneficiat
In cazul organizatiei beneficiare
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Insuficient
8
7

Relativ
suficient
53
54

Suficient
106
107

Nu stiu/Nu
este cazul
17
16

Procente din numărul total al aprecierilor privind sprijinul financiar
oferit în cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul
Educația Adulților
80.00%
57.61% 58.15%

60.00%
40.00%
20.00%

28.80% 29.35%
4.35%

9.24%

3.80%

8.70%

0.00%
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

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

Un singur respondent a făcut un comentariu legat de sprijinul financiar:
•

Cred că bugetul trebuie să fie construit ăn concordanță cu dimensiunea
activităților propuse.

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 67,39% dintre aceșția au
răspuns că nu au observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate, în timp ce 16,85% dintre respondenții afirmă că nu
au interacționat cu angajații.

Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
124

150
100
50

12

8

7

2

31

0
Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de
integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP
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Un număr de 14 respondenți a făcut următoarele comentarii:
•

Am observat doar integritate!

•

Angajații ANPCDEFP cu care am interactionat au dat dovadă de
profesionalism, onestitate și transparență.

•

Niciodata nu am constatat asa ceva. Dimpotriva atitudinea a fost mereu
impecabila, impartiala, transparenta.

•

Nu am observat niciodata, de/a lungul colaborarii cu ANPCDEFP, fapte
care sa imi dea de gandit ca angajatii ar avea probleme de etica si
integritate.

•

Nu am avut niciodată senzația că ar exista între angajații ANPCDEFP vreo
persoană cu probleme de integritate.

•

Nu am observat asemenea lucruri!

•

Nu am sesizat acțiuni ale personalului ANPCDEFP care să ridice
probleme de integritate.

•

Nu se pune problema de astfel de situații.

•

Persoane integre

•

Personalul a dat permanent dovadă de profesionalism.

•

Personalul ANPCDEFP este un personal integru.

•

Sunt niste persoane minunate, profesionisti si de o calitate extraordinara.

•

Sunt, fără îndoială, oameni integri, cu calități profesionale și umane
indubitabile!

•

Totdeauna am apreciat profesionalismul angajatior agentiei.

III.2.5 Beneficiari de proiecte de mobilitate, domeniul Tineret
232 de persoane au răspuns că în anul 2020 au avut în implementare proiecte de
mobilitate Erasmus+, în domeniul Tineret., adică de peste 2,5 ori mai mult decât
în anul anterior. Dintre acestea, 140 activează

în cadrul unor ONG-

uri/asociații/fundații, 87 sunt lucrători de tineret și 109 au fost coordonatori de
proiect, după cum se poate vedea în tabelele și diagramele următoare.
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Tipul instituţiei din care făceaţi sau faceti parte pe durata implementarii
proiectelor de mobilitate Erasmus +, domeniul Tineret?

Tip instituție
Liceu/Colegiu teoretic
Scoala gimnaziala
Colegiu/Liceu vocational/tehnologic
Gradinita
Palat/club al copiilor
Scoala speciala/Centru de educatie incluziva
Instituție învățământ superior
ANOFM/AJOFM
ONG, asociatie, fundatie
Autoritate publica locala
Autoritate publica regionala
Autoritate publica nationala
Grup informal
Alt tip de institutie. Precizati care

Număr de
răspunsuri
14
9
13
1
1
1
12
2
140
7
1
1
1
11

Procent din
numărul
total de
răspunsuri
6.54%
4.21%
6.07%
0.47%
0.47%
0.47%
5.61%
0.93%
65.42%
3.27%
0.47%
0.47%
0.47%
5.14%

Tipul instituţiei din care făceaţi sau faceti parte pe durata
implementarii proiectelor de mobilitate Erasmus +,
Alt tipTineret?
de
domeniul
Autoritate
publica
Autoritate nationala,
1, 0.47%
publica
regionala,
1, 0.47%

institutie. Precizati
care, 11, 5.14%
Grup
informal, 1,
0.47%

Scoala gimnaziala,
9, 4.21%
Colegiu/Liceu
vocational/tehnol
Liceu/Colegiu
ogic, 13, 6.07%
teoretic, 14, 6.54%
Gradinita, 1,
0.47%

Autoritate publica
locala, 7, 3.27%

Palat/club al
copiilor, 1, 0.47%

Colegiu/Liceu
vocational/tehnologi
c, 3, 3.53%

Instituție
învățământ
superior,
12, 5.61%
ANOFM/AJOFM,
2, 0.93%
ONG, asociatie,
fundatie, 140,
65.42%
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Pe durata implementarii proiectului de mobilitate Erasmus+, domeniul
Tineret, făceaţi sau faceti parte din următoarea categorie:
Categorie
elevi
studenţi
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
directori de şcoală
formatori
lucratori de tineret
voluntari
allte persoane aflate pe piata muncii
alte categorii. Care?

Număr de
răspunsuri
15
31
33
7
18
87
14
3
6

Procent din numărul
total de răspunsuri
7.01%
14.49%
15.42%
3.27%
8.41%
40.65%
6.54%
1.40%
2.80%

Repartiția respondenților în funcție de categoria profesională din
care făceau/fac parte pe durata implementării proiectului de
mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret
allte persoane
aflate pe piata
muncii, 3, 1.40%

alte categorii.
Care?, 6, 2.80%
elevi, 15, 7.01%
studenţi, 31,
14.49%

voluntari, 14,
6.54%

cadre didactice
(de la grădiniţă la
învăţământ
universitar), 33,
15.42%
lucratori de
tineret, 87,
40.65%

formatori,
18, 8.41%

directori de
şcoală, 7, 3.27%

Alte categorii, conform declarațiilor sunt angajați ai Serviciului Public de
Asistență Socială.
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Rolul detinut

in cadrul proiectelor de Mobilitate Erasmus+

implementate in domeniul Tineret:
Număr de
răspunsuri
3
83
88
109

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

Frecvența declarațiilor respondenților cu privire la rolul
deținut în cadrul proiectelor de Mobilitate Erasmus+
implementate în domeniul Tineret:
120

109

100

88

83

80
60
40
20

3

0
Ati avut alt rol

Membru in echipa de
proiect

Participant(a) la
mobilitate

Coordonator de proiect

Număr de răspunsuri

Conform declarațiilor respondenților, alte roluri au fost:
•
•

Coordonator de grup
Facilitator / 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

Număr
respondenți
20
63
35
13
11
16
7
4
12
16
17

Repartiția respondenților în funcție de numărul de
mobilități de care au beneficiat în cadrul proiectelor 0
de mobilitate Erasmus+,
domeniul Tineret mobilități,
10 mobilități,
9 mobilități,
16, 7.48%
8 mobilități,
12, 5.61%

20, 9.35%

17, 7.94%

7 mobilități, 4,
1.87%
6 mobilități,
7, 3.27%

1 mobilitate,
63, 29.44%

5 mobilități,
16, 7.48%

4 mobilități,
11, 5.14%
3 mobilități,
13, 6.07%

2 mobilități,
35, 16.36%

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:
Tip mobilitate
Voluntar -SEV
Alt tip de mobilitate.Va rugam sa precizati tipul de mobilitate:
Nu ati participat la mobilitati in cadrul proiectului
Tanar participant la schimburi de tineri
Leader de grup -participant la schimburi de tineri
Lucrator de tineret
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Număr de
răspunsuri
14
15
31
59
94
98

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

98

Leader de grup -participant la schimburi de…

94

Tanar participant la schimburi de tineri

59

Nu ati participat la mobilitati in cadrul…

31

Alt tip de mobilitate.Va rugam sa precizati…

15

Voluntar -SEV

14
0

20

40

60

80

100

120

Număr de răspunsuri

Un singur respondent declară că a participat la alt tip de mobilitate, cu
specificația: Reprezentant organizație coordonatoare dar și reprezentant
organizatie partenera.
Pandemia de COVID 19 a afectat în egală măsură și derularea proiectelor de
parteneriat din Domeniul Tineret, dar și colaborarea cu reprezentații
ANPCDEFP.
Astfel, peste 71,96% dintre respondenți declară că toate activitățile prevăzute
pentru anul 2020 au fost amânate și doar 7% declară că mobilitățile fizice au fost
înlocuite

cu

activități

de

tip

”blended

learning”.

Frecvența declarațiilor privind situația proiectelor de
mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret, din cauza
pandemiei
a/au fost amânată/amânate

154

s-a/s-au realizat fără modificări față de…
a/au fost înlocuită/înlocuite cu activități…
a/au fost înlocuită/înlocuite cu activități de tip…
0

43
18
15
20

40

Număr de răspunsuri
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60
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100 120 140 160 180

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

Număr de
răspunsuri

139
57
14
3
1

150
100
50
0

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectele de
mobilitate Erasmus+, domeniul
Tineret a corespuns nevoilor
respondenților de formare profesională
139
57

În foarte
mare
măsură

Scorul mediu de 4,43 este mai

În mare
măsură

14

3

1

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

mic cu 0,11 decât în anul 2019.
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

152
47
14
1
0

200

152
47

100

14

1

0

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0
În foarte mare
măsură

În mare
măsură

Număr de răspunsuri

Scorul mediu de 4,54 mai
mare cu 0,05 decât în anul 2019.

În ce măsură derularea unor proiecte Erasmus+, domeniul Tineret, a
corespuns nevoilor institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
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Nivel de apreciere

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care derularea unor proiecte Erasmus+,
domeniul Tineret, a corespuns nevoilor
institutiei beneficiare a
proiectului/proiectelor

Număr de
răspunsuri

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

145
51
13
1
0
4

200
150
100
50
0

Scorul mediu de 4,52 mai mic

145
51
În foarte
mare
măsură

În mare
măsură

13

1

0

4

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Nu știu

Număr de răspunsuri

cu 0,8 puncte
decât în anul 2019.
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:

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

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

168
167
162
161
156

29
33
32
34
40

5
3
8
5
6

2
1
2
3
2

10
10
10
11
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 Tineret
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

168

167

162

33

29
5

10

Foarte bună

10

Amabilitate

Bună

8

10

Explicatii clare

Satisfăcătoare

156

40

34

32
3

Deschidere

161

5

6

10

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

Foarte slabă

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

11

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

Scor mediu în
anul 2020

4.77
4.74
4.58
4.55
4.52
4.63
92.65%

4.74
4.72
4.67
4.67
4.64
4.69
93.82%

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:4,69
4.75
4.70
4.65
4.60
4.55

4.64

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.67

4.67

Explicatii clare

Explicatii corecte

Scor mediu
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4.72

4.74

Deschidere

Amabilitate

Scorul mediu din anul 2020privind nivelul de satisfacție al respondenților
beneficiari de proiecte de mobilitate domeniul Tineret, referitor la calitatea
serviciilor oferite de personalul Agenţiei pentru implementarea proiectelor a
crescut faţă de anul 2019 de la 4,63 la 4,69.
Comentarii:
•

Consideram colaborarea a fi una in cei mai buni termeni profesionista

•

Daca toate agentiile care administreaza fonduri europene ar fi ca cea care
administreaza Erasmus+ Tineret si ESC, am reusi sa accesam toate
fondurile si sa producem schimbari majore in Romania.

•

Fiecare responsabil AN a avut o abordare diferita asupra raspunsurilor la
aceeasi speta discutata. La unii dintre ei chiar am simtit ca pleaca de la
premisa ca orice eroare trebuie sanctionata ca si cum ar fi o greseala
intentionata.

•

Imbunatarire: o mai buna transparenta a criteriilor de evaluare a
proiectelor. Pentru proiectele aprobate, finantate, finantate si incheiate cu
calificative mari propun o promovare a proiectului de genul "exemplu de
buna practica". In cazul proiectelor in care partenerii externi au generat
probleme(retragere din parteneriat, neimplicare in formarea grupului tinta,
diseminare etc), emiterea unei liste""negre"" cu numele organizatiei si
motivele care au dus la includerea lor pe lista. Deoarece actiunile
neconforme ale partenerilor, genereaza atat probleme in cadrul planificarii
si derularii proiectului cat si depunctarea finala a liderului de proiect, lucru
pe care il incorect. La momentul alegerii parteneriatelor, prin alegerea unui
partener nou au fost situatii in care la momentul incheierii parteneriatului,
planificare activitatilor totul a decurs foarte bine iar dupa aprobarea
proiectului, inainte cu o luna de inceperea activitatilor, respectivii parteneri
ori au anuntat ca se retrag ori nu au mai putut fi contactati( nu au mai
raspuns la telefon, email, messenger etc). Din pacate responsabilitatea a
cazut pe umerii liderului de proiect. Este nevoie de introducerea unei
modalitati de responsabilizare a organizatiilor care renunta la parteneriat
dupa aprobarea proiectului.

•

Consider ca ar fi util, ca proiectele aprobate sa beneficieze din partea
ANPCDEFP de materiale de promovare a programului Erasmus + ,
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suplimentar de cele realizate de catre fiecare organizatie special pentru
proiect."
•

Multumesc agentiei si responsabililor de proiecte pentru profesionalism!

•

O colaborare foarte buna!

La întrebarea contextuală : Cum apreciaţi colaborarea cu personalul
Agenţiei în depășirea problemelor apărute în implementarea proiectelor din
cauza pandemiei de Covid 19, în cazul proiectelor de mobilitate în domeniul
Tineret?, s-a calculat un scor mediu de 4,72 al aprecierilor respondenților,
care se situează cu 0,03 peste scorul opiniei mai generale de 4,69.
Iată mai jos cum se prezintă situația defalcat :
Nu pot
Foarte aprecia/Nu
Bună Satisfăcătoare slabă
se aplică
27
1
2
31
27
2
2
30
32
4
3
31
23
7
1
32

Foarte
bună
153
153
144
151

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

145

29

6

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei pentru rezolvarea problemelor apărute în
implementarea proiectelor de mobilitate, domeniul Tineret,
din cauza pandemiei
35
30
25
20
15
10
5
0

31

1 2
Deschidere

Amabilitate

Satisfăcătoare

7

4 3

2 2

Foarte slabă

6
1

Explicatii clare

1

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

Nu pot aprecia/Nu se aplică
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33

32

31

30

1

33

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei pentru rezolvarea problemelor
apărute în implementarea proiectelor de mobilitate, domeniul
Tineret, din cauza pandemiei
Scor total:4,72
4.80
4.75
4.70
4.65
4.60

4.67

Explicatii clare

4.75

4.76

Amabilitate

Deschidere

4.73

4.70

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

Un număr de 3 respondenți a făcut următoarele comentarii :
•

Foarte multe incertitudini cu Covid19

•

Nu exista nemultumiri. Pastram in permanenta legatura cu AN si
participam la toate evenimentele de informare organizate de aceasta.

•

colaborare extrem de buna

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:

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

bună

nici bună,
nici slabă

foarte
slabă

nu pot aprecia/nu
se aplică

119
119
121
119
119

26
25
22
25
23

1
2
3
2
4

1
1
1
1
1

67
67
67
67
67

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor
de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret
140
120

119

121

119

119

119

100
80

67

67

67

67

67

60
40
20

26

25

25

22

1

2

3

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

23
2

4

0

Foarte bună

Bună

Satisfăcătoare

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

Foarte slabă

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

Scorul s-a îmbunătățit față de anul 2019 cu 0,1.

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

Scor mediu în
anul 2020

4.74
4.72
4.66
4.63
4.61
4.67
93.47%

4.74
4.73
4.71
4.73
4.74
4.73
94,56%

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:4,73
4.74
4.73
4.72
4.71
4.70
4.69

4.74

4.74

4.73

4.73
4.71

Deschidere

Explicatii clare

Amabilitate

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

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?
Insuficient
19
27

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

Relativ
suficient
79
74

Suficient
109
97

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul
proiectelor de mobilitate Erasmus+, domeniul Tineret
120

109
97

100
79

80

74

60
40
20

19

27
7

16

0
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati beneficiat

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei beneficiare

S-au făcut următoarele comentarii:
•

Avem cumva cel mai mic buget din UE si nu neaparat cele mai mici preturi.
In plus ar fi util un mic buget organizational pentru toate organizatiile din
proiect.

•

Din pacate costurile pentru E+ nu sunt actualizate din anul 2012 - cand
era TIA si am inceput noi sa facem proiecte, de atunic nivelul inflatiei si a
preturilor a crescut, iar organizatiile de tineret se descurca cu dificultate in
implementarea proiectelor.

•

Exista anumite limitari pentru organizarea mobilitatilor in regim rezidential
in conditiile pandemiei, cu precadere in ce priveste schimburile de tineri,
dat fiind ca bugetul nu poate acoperi cazarea unui participant intr-o
camera.

•

Exista o deficienta bugetara cu privire la costurile forfetare. Atat la
Schimburile de Tineret cat si la cele de Voluntariat/ESC. Cred ca Romania
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Nu stiu/Nu
este cazul
7
16

trebuie sa lupte pentru cresterea acestora. Trebuie sa ne apropiem de
Portugalia sau macar de Polonia pentru a creste aceste sume forfetare in
cadrul cilului de proiecte din 2021-2027. Totodata la Schimburile de
Tineret trebuie sa fie incluse ca si la ESC costuri de management
(Organisational Support - Project Management) pe durata unui proiect
care pot fi fixe de 2.000 - 3.000 euro in functie de numarul de participanti
la proiect: una este sa coordonezi un proiect cu un numar 24 de tineri si
alta este sa coordonezi un proiect cu un numar 50-60 de tineri.
•

In cazul organizatiei beneficiare: un schimb de tineri sau un Training
Course dureaza cateva luni, chiar si un an, ar trebui sa exista o linie
bugetara care sa asigure costuri pentru traineri/facilitator.

•

In ultimul timp au aparut solicitari destul de mari in ceea ce priveste
organizarea logistica, solicitari care nu prea pot fi indeplinite in totalitate
din grantul acordat ( de exemplu, ni s-a dat indicatia ca daca un participant
doreste sa fie singur in camera, sa ii asiguram acest lucru). In orasul in
care locuim, nu prea exista variante de cazare ieftine care sa si
indeplineasca standarde inalte de cazare, si in regim single. Noi am folosit
3 stele si calitate, dar pentru lucratori de tineret e imposibil sa asiguram
calitatea aceasta la regim single din grantul acordat, daca dorim si un
trainer asociat bun. Un alt aspect, care am inteles ca se va regla in noul
program, ar fi un sprijin pentru incluziune in cazul tinerilor dezavantajati,
pentru ca a trebuit sa cautam niste sponsorizari locale pentru a-i trimite in
alte tari in schimburi de tineri ( existau mici sume suplimentare, de care ei
nu dispuneau). Acelasi lucru in participarea acestora la nivel local, am
avea nevoie de ceva mai multa finantare pentru o interventie de durata
mai mare care sa le faciliteze mai mult integrarea in grupul international).

•

Suma alocată pentru schimburile de tineri este insuficientă pentru a
asigura condiții decente participanților și ar trebui revizuită.

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 66,36% dintre aceșția au
răspuns că nu au observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care
pot ridica probleme de integritate, în timp ce 15,42% dintre respondenții afirmă
că nu au interacționat cu angajații.
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Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
142

150
100
50

10

11

10

8

33

0
Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de
integritate
În foarte mare măsură

În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP

Un număr de 7 respondenți a făcut următoarele comentarii:
•

Am interactionat foarte bine cu angajatii din cadrul ANPCDEFP si nu
am observat nici o problema cu privire la integrtatea si conduita de
lucru in cadrul auditului. Am primit informatii corecte la timp si foarte
pertinente cu privire la proiectul caruia i se aplica auditarea.

•

AN este o institutie transparenta care a oferit mereu informatii concrete
si corecte, angajatii sunt oameni de exceptie, cu o integritate aparte.

•

Angajatii ANPCDEFP cu care am interacționat au dat dovada de
profesionalism, transparență și onestitate.

•

Calitatea feedbackul pentru proiecte respinse creeaza frustrare, pentru
ca motivele nu sunt suficient de clare, sau eronate, explicatiile
incomplete, iar sprijinul in a le corecta sau imbunatati, pe alocuri este
inexistent. In schimb, pe lista proiectelor aprobate se regasesc la
fiecare runda aceleasi asociatii premiate cu mai mult de un proiect din
diferite actiuni cheie.

•

Lucrez de foarte multa vreme cu si in institutii publice si afirm cu toata
responsabilitatea ca ANPCDEFP este cea mai integra institutie nu doar
din Romania ci si de la niveul institutiilor simiare din EU

•

Nu am identificat in astfel decfapte in nici un context de interacțiune

•

Toata comunicarea este foarte transparenta, un exemplu de bune
practici.
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III.3 Rezultate ale respondenţilor beneficiari ai proiectelor de
parteneriat strategic și Dialog in domeniul tineretului

Erasmus+

(KA2 și KA3) în implementare în anul 2020
În anul 2020 au fost implicați în proiecte de parteneriat strategic și dialog
structurat Erasmus+ 1071 de respondenți, un număr dublu față de anul anterior.
Dintre aceștia, cei mai mulți au fost implicați în proiecte de parteneriat în
domeniul Educație școlară.
Educaţie Şcolară
647

Educaţie
Universitara
115

VET
85

Educaţia
Adulţilor
77

Tineret
91

79%

14%

10%

9%

11%

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

798
802
772
791

87
81
104
91

12
14
18
10

3
3
6
7

67
67
67
68

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

796

85

11

8

67

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+
798802772791796

87 81 104 91 85
foarte bună

bună

12 14 18 10 11

3 3 6 7 8

satisfăcătoare

foarte slabă

Deschidere

Amabilitate

Explicaţii clare

Explicaţii corecte

67 67 67 68 67
nu pot aprecia/nu se
aplică

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

Scorul mediu rezultat este:

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

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2020

4.92
4.89
4.86
4.90
4.89
4.89
97.85%

4.83
4.84
4.78
4.82
4.82
4.82
96.40%

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+
4.84
4.83
4.82

4.82

4.78

Deschidere

Amabilitate

Explicaţii clare

Explicaţii corecte Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)
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Se observă că nivelul cel mai ridicat de apreciere se referă la Amabilitatea cu care
comunică și oferă consultanță reprezentanții ANPCDEFP, iar aprecierea de
nivelul cel mai scăzut corespunde clarității explicațiilor. Faţă de anul 2019,
nivelul de apreciere al respondenţilor beneficiari de proiecte de parteneriat
strategic a scăzut cu 0,07 puncte.
Având în vedere criza sanitară a anului 2020, respondenții au fost invitați să
aprecieze colaborarea cu personalul Agenției ân depășirea problemelor apărute
în implementarea proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+ din cauza
epidemiei de COIVD 19. Apreciereli lor sunt prezentate în următoarele diagrame :

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

750
748
719
739
722

76
76
96
86
81

8
10
18
8
9

5
5
6
6
8

128
128
128
128
147

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei care a
acordat sprijin pentru depățirea problemelor în implementare a proiectelor
parteneriat strategic Erasmus+ provocate de criza de Covid 19
750748719739722

76 76 96 86 81
foarte bună

bună

128128128128147
8 10 18 8 9

5 5 6 6 8

satisfăcătoare

foarte slabă

Deschidere

Amabilitate

Explicaţii clare

Explicaţii corecte

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

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind colaboratea cu
personalul Agenţiei care a acordat sprijin pentru depățirea problemelor în
implementare a proiectelor parteneriat strategic Erasmus+ provocate de criza de
Covid 19

4.8

4.8

4.8

4.8

4.79

Deschidere

Amabilitate

Explicaţii clare

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

Scorul mediu total de 4,82 este identic cu cel calculat pentru colaborarea în
condiții ordinare cu personalul Agenției.
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

521
524
521
522
520

55
52
54
53
56

13
11
10
10
11

5
7
8
8
7

373
373
374
374
373
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu reprezentanții Agenţiei aflați
în misiune de control/audit al proiectelor parteneriat strategic Erasmus+
521524521522520
373373374374373

55 52 54 53 56
foarte bună

13 11 10 10 11

5 7 8 8 7

satisfăcătoare

foarte slabă

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 2020

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare

4.90
4.89
4.89

Explicatii corecte

4.89

4.8
4.8
4.8
4.8
4.79
4.80
96 %

Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)

4.87
4.89
97.78%

Scorul mediu a scăzut în 2020 cu 0,09 puncte față de 2019.
Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei aflat în misiuni de
control al proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+
4.8

4.8

4.8

4.8

4.79

Deschidere

Amabilitate

Explicaţii clare

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

4,86

4,86

4,70

4,64

4,85

4,84

4,84

4,85

4,73

4,54

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 școlare, iar cel mai mic de
beneficiarii proiectelor din domeniul Educației universitare (pentru colaborarea
cu personalul AN) și din domeniul Tineret (pentru personalul aflat în misiuni de
control/audit).
În ceea ce privește aprecierea măsură în care respondenții sunt de acord cu
afirmația ” Am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate”, referitoare la cultura integrității în ANPCDEFP,
scolul mediu calculat pentru proiectele de parteneriat strategic este de 4,70
puncte (94% din maximum posibil). Un procent de 79.83% din totalul de
respondenți care au completat chestionarele pe cele 5 domenii ale proiectelor de
parteneriat strategic au bifat răspunsul ”Deloc”.
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?
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Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

699
214
42
7
5

72.29%
22.13%
4.34%
0.72%
0.52%

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

Scorul mediu calculat în anul 2020 este de 4,56, mai mic cu 0, 15 puncte față de
2019.
În ce măsură participarea la proiectul/proiectele de parteneriat
Erasmus+ a corespuns nevoilor dumneavoastră de dezvoltare
personala?

Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

735
182
38
8
4

76.01%
18.82%
3.93%
0.83%
0.41%

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

Scorul mediu calculat în anul 2020 este 4,61, mai mic cu 0,10 decât în anul 2019.
În ce măsură derularea proiectului/proiectelor de parteneriat
Erasmus+

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

746
176
31
4
0
10

77.15%
18.20%
3.21%
0.41%
0.00%
1.03%

Scorul mediu calculat în anul 2020 este 4,67 , mai mic cu 0,11 puncte decât cel
din anul 2019.
Referitor la măsura în care proiectele de parteneriat strategic Erasmus+ s-au
adresat nevoilor de dezvoltare profesională și personală ale respondenților,
precum în cazul nevoilor instituționale aceștia apreciază că s-au adresat în cea
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mai mare măsură acestor nevoi proiectele în domeniul Educației școlare și în cea
mai mică măsură 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

4.65

4.70

4.74

Educație universitară

4.27

4.55

4.41

VET

4.43

4.67

4.72

Educația adulților

4.56

4.64

4.64

Tineret

4,59

4.59

4,62

Domeniul proiectelor de
parteneriat strategic

III.3.1 Beneficiari de proiecte de parteneriat, domeniul Educație școlară
Au declarat că au fost implicați în proiecte de parteneriat strategic Erasmus+,
Aveti in implementare, ați finalizat
sau ați participat la proiecte de
Parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie
scolara ?

domeniul Educație școlară
647 respondenți, de două
ori mai mulți decât în
2019.

NU, 319,
33.02%
DA, 647,
66.98%

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:
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Tip instituție

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total de
răspunsuri

Liceu/Colegiu teoretic

115

18.55%

Scoala primara

3

0.48%

Scoala gimnaziala

216

34.84%

Universitate

13

2.10%

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

153

24.68%

Centru de educatie incluziva/Scoala speciala

34

5.48%

Scoala Profesionala

3

0.48%

ONG

19

3.06%

Gradinita

33

5.32%

ISJ/ISMB

7

1.13%

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

1

0.16%

Societate privata

1

0.16%

Alt tip de institutie. Precizati care

22

3.55%
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Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei din care
făceau/fac parte pe durata implementarii proiectelor de Parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educație școlară
Societate privata, 1,
0.16%

Institutie publica
(alta decat ISJ sau
DJST), 1, 0.16%

Alt tip de institutie.
Precizati care, 22,
3.55%

ISJ/ISMB, 7, 1.13%
ONG, 19, 3.06%

Gradinita, 33,
5.32%

Scoala Profesionala,
3, 0.48%
Liceu/Colegiu
teoretic, 115,
18.55%

Centru de educatie
incluziva/Scoala
speciala, 34, 5.48%

Colegiu/Liceu
vocational/tehnologi
c, 153, 24.68%

Scoala primara, 3,
0.48%

Scoala gimnaziala,
216, 34.84%

Universitate, 13,
2.10%

La categoria Alte instituții, au fost menționate următoarele :
•

Centrul Judetean de Resurse si Asistenţă Educaţională

•

Federatie sindicala din educatie

•

Palatul / Clubul Copiilor

•

Scoala Profesionala care include nivelul prescolar, primar si gimnazial.

•

Societate comerciala deruland activitati in domeniul educatiei (dezvoltare
de platforme educationale si continut educational on-line, vanzare de
cursuri on-line, consultanta in scrierea de proiecte Erasmus+ si
consultanta in domeniul educational)

•

Spital

•

Fundatie acreditata de Ministerul Educatiei.
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•

Școală Gimnazială Specială

•

Unitate de cercetare, institutie publica

Cei mai mulți dintre respondenți sunt cadre didactice (77,42%), 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
lucratori de tineret
voluntari
allte persoane aflate pe piata muncii
alte categorii. Care?

Număr de
răspunsuri
9
10
480
84
7
10
3
4
5
8

Procent din numărul
total de răspunsuri
1.45%
1.61%
77.42%
13.55%
1.13%
1.61%
0.48%
0.65%
0.81%
1.29%

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

allte persoane
aflate pe piata
elevi
lucratori de tineret
muncii
1%
0%
voluntari 1%
alte categorii.
1%şcolari
inspectori
Care?
1%
1%
formatori
2%

directori de
şcoală
14%

cadre didactice (de
la grădiniţă la
învăţământ
universitar)
77%
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studenţi
2%

La categoria Alte situații au fost făcute următoarele mențiuni :
•
•
•
•
•

student
cercetator
consilieri școlari
Profesor universitar
psiholog

Majoritarea respondenților au jucat în proiecte rol de coordinator de proiect
(66,94%).
Rolul detinut in cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Educatie scolara:
Rol

Număr de
răspunsuri

Procent din numărul
total de răspunsuri

Ati avut alt rol

9

1.45%

Participant(a) la activitati din proiect

105

16.94%

Membru in echipa de proiect
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39.68%

Coordonator de proiect

415

66.94%

Număr de
răspunsuri
221
90
43

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

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

Frecvența răspunsurilor privind rolul detinut de
respondenți în cadrul proiectelor de Parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educație școlară:
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

415

246

105
9
Ati avut alt rol

Participant(a) la
activitati din proiect

Membru in echipa de Coordonator de proiect
proiect

Număr de răspunsuri

249

Pandemia de COVID 19 a afectat în egală măsură și derularea proiectelor de
parteneriat din Domeniul Educație Școlară, dar și colaborarea cu reprezentații
ANPCDEFP.
Astfel, peste 40% dintre respondenți declară că toate activitățile prevăzute pentru
anul 2020 să se desfășoare offline au fost derulate online, iar 39,52% afirmă că
activitățile au fost ”înghețate”.

Frecvența răspunsurilor privind modul în care pandemia a afectat
proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație
școlară
300
250
200
150
100
50
0

249

245

50

76

nu au avut loc modificări Altă situație. Vă rugăm să au fost ”înghețate” toate
față de ceea ce a fost
precizați care:
activitățile prevăzute în
prevăzut în formularul de
anul 2020
candidatură

unele activități care erau
prevăzute off-line s-au
derulat online

Număr de răspunsuri

Au fost făcute și următoarele precizări în legătură cu această situație
excepțională:
•

A fost anulata mobilitatea. Activitatile programate sunt inlocuite cu activitati
online.

•

A fost prelungita perioada contractuala

•

A fost realizată o singură Activitate de Învățare, Predare și Formare, în
anul 2020.

•

Activitățile au fost reprogramate

•

Activitățile de proiect s-au derulat, cu excepția mobilităților.

•

Am amanat activitatile care necesitau deplasarea si am desfasurat doar
activitatile planificate local, in fiecare scoala partenera.

•

Am amanat doar mobilitatile, prelungind termenul de finalizare a
proiectului cu un an. Desfasuram doar activitatile locale insa nu mai sunt
respectate termenele avand in vedere ca elevii nu au mai fost in scoala.

•

Am amânat mobilitățile
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•

Am amânat mobilitățile dar continuăm să desfășurăm activități pe tematica
proiectului pe care le postăm pe platforma eTwinning, pe pagina de
Facebook și pe site-ul proiectului.

ETwinning,

pe pagina de facebook și pe site-ul proiectului.
•

Am derulat două mobilități și urmează anul următor să derulam sper
celelalte trei.

•

Am desfasurat doar o activitate LTT in ianuarie 2020 iar celelalte au fost
amanate.

•

Am extins perioada durata proiectului

•

Am obținut o prelungire a duratei proiectului cu 6 luni.

•

Am realizat mobilitatea in Germania in luna martie,chiar in saptamana in
care s-au inchis scolile in Romania.

•

Am solicitat extinderea

•

Am solicitat prelungirea perioadei de derulare a proiectului si au fost
reprogramate activitatile.

•

Amprelungit perioada de implementare a proiectului

•

Au avut loc intalniri online care nu au inlocuit activitatile de proiect inscrise
in aplicatie.

•

Au fost "inghetate" mobilitatile transnationale, insa activitatile locale s-au
desfasurat conform planificarii initiale. De asemenea, au fost realizate
activitati suplimentare pentru a mentine proiectele "in viata".

•

Au fost "inghetate" mobilitatile, dar echipele de proiect au ramas in contact
online

•

Au fost ”înghețate” mobilitățile. S-a continuat activitatea pentru produsele
intelectuale și au fost organizate activități online premergătoare
mobilităților, cu prticipanții selectați

•

au fost ”înghețate” parțial activitățile, doar pentru LTTA prevăzute după
luna martie 2020, prelungindu-se proiectele, prin act adițional, cu câte 6
luni

•

Au fost amanate 2 mobilitati.

•

Au fost amanate mobilitatile

•

Au fost amanate unele mobilitati

•

Au fost amânate activitățile
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•

au fost anulate anumite activitati prevazute a se derula in martie 2020

•

Au fost inghetate majoritatea (nu toate) activitatile din 2020

•

Au fost înghețate mobilitatile, restul s-a realizat on line.

•

Durata proiectului s-a prelungit cu 6 luni

•

FARA MOBILITĂȚI, ACTIVITĂȚI LUNARE

•

în luna februarie am avut 2 mobilități, după care mobilitățile au fost
amânate.

•

La mobilitatea desfasurata la scoala noastra Liceul Tehnlogic Stefan cel
Mare, perioada 2-6 martie 2020, au participat doar partenerii turci, ceilalti
partenerii nu au participat din cauza pandemiei. Urmatoarea mobilitate,
ultima a fost amanata pentru anul urmator. Proiect nr. 2018-1-TR01058576

•

Mobilitate amanata

•

Mobilitatile au fost amanate, iar momentan, conform recomandarilor de la
sedinta de instruire, ne concentram pe activitatile locale (concurs logo,
platforma eTwinning si incarcare materiale specifice entru activitatile
planuite pentru fiecare luna - P din calendarul proiectului, cu mici ajustari,
data fiind lipsa mobilitatilor fizice)

•

mobilitatile din proiect au fost amanate, dar celelalte activitati se
desfasoara online

•

Mobilitatile fizice nu s-au putut derula, am prelungit durata proiectului cu
12 luni si am desfasurat activitatile de formare locale planificate ( toti
partenerii)

•

Mobilitățile au fost decalate, perioada de implementare s-a prelungit cu 12
luni, au fost realizate activități online.

•

Nu s-au putut desfășura mobilitățile

•

mobilitate s-a derulat in bune conditii in luna februarie, iar restul
mobilitatilor prevazute in anul 2020 au fost "inghetate".

•

parte din activitati nu s-a dedsfasurat

•

Parteneriat nou, aprobat in 2020. Inca nu a fost afectat de pandemie
deoarece a fost scrisa cererea de finantare tinandu-se cont de pandemia
de Covid 19.
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•

Parteneriatul a avut ca termen de finalizare 29 februarie 2020, asa ca
pandemia nu a afectat derularea proiectului.

•

Partenerii din Italia care sunt si coordonatori zic ca fac ceva, dar de fapt
nu fac nimic. Asteptam in van sa se intample ceva. Au zis ca vom continua
on line dar in doua luni nu au facut nimic pe motiv de Covid. Nu au
resursele necesare. Au zis ca amana dar nu au trimis nimic oficial noua.
Etc.

•

pentru 2 proiecte au fost inghetate activitatile , pentru alte 2 am desfăsurat
intruniri online

•

Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 luni, începând cu data de
01.09.2019 și finalizându-se în data de 31.08.2022.

•

S-a extins perioada de derulare a proiectului, dar s-au mai realizat activități
online

•

s-a facut o mobilitate,iar una a fost amanata

•

S-a orgaizat o mobilitate iar celelalte au fost "inghetate"

•

S-a prelungit perioada de desfășurare a proiectului

•

S-a solicitat prelungirea perioadei de derulare a proiectului

•

S-au amanat activitatile care vizeaza mobilitatea membrilor echipei de
proiect la Short term staff trianing activities si la Reuniunile de proiect
transnationale. Discutiile si acordurile care trebuiau realizate in cadrul
acestor reuniuni de proiect au fost realizate online.

•

s-au amânat mobilitățile

•

S-au amânat mobilitățile, dar s-au desfășurat alte activități ce puteau fi
organizate online.

•

S-au derulat activitati online complementare activitatilor off-line

•

Toate LTT-urile au fost suspendate/amânate

•

Toate mobilitatile dupa data de 11 martie 20202 au fost amanate

•

Unele mobilități au avut loc înainte de pandemie, altele nu s-au mai derulat
din cauza pandemiei.
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Referitor la măsura în care proiectele de parteneriat strategic, domeniul Educație
școlară s-au adresat nevoilor de dezvoltare profesională și/sau personală ale
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 scăderi 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
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc

Număr de
răspunsuri

Procent din
numărul total
de răspunsuri

468
132
18
2
0

75.48%
21.29%
2.90%
0.32%
0.00%

Scorul mediu a fost de 4,65 cu

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educație școlară, a corespuns
nevoilor respondenților de formare profesională?
468

500
400
300

132

200
100

18

2

0

Suficient

În mică măsură

Deloc

0
În foarte mare În mare măsură
măsură

0,11 mai mic decât în anul 2019.

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

495
107
14
3
1

79.84%
17.26%
2.26%
0.48%
0.16%

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educație
școlară, a corespuns nevoilor respondenților
de dezvoltare personală
495

600
400

107

200

14

3

1

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0
În foarte mare
măsură

Scorul mediu a fost de 4,7o, cu

În mare
măsură

0,07 mai dare decât în anul 2019.

Număr de răspunsuri

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

domeniul

Educatie

scolara,

a

institutiei beneficiare a proiectului/proiectelor?
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corespuns

nevoilor

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

500
104
10
1
0
5

80.65%
16.77%
1.61%
0.16%
0.00%
0.81%

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectele de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educație
școlară, a corespuns nevoilor institutiei
beneficiare a proiectului/proiectelor
500

600
400

104

200

10

1

0

5

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Nu știu

0
În foarte
mare
măsură

Scorul mediu a fost de 4,74, cu 0,09
mai mic decât în anul 2019.

În mare
măsură

Număr de răspunsuri

Colaborarea cu experții Agenției naționale care au oferit consultanță pe toată
durata implementării proiectelor a fost 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

533
538
517
534
539

50
44
61
49
43

7
8
11
5
4

0
0
1
2
4

30
30
30
30
30

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
600

538

533

539

534

517

400
200
0

50

0

Deschidere

Foarte bună

44

30

Amabilitate

Bună

61

30

Explicatii clare

Satisfăcătoare

49

1 30

43

30

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

Foarte slabă
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30

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 2020

4.94
4.92
4.92
4.91
4.87
4.91
98.28%

4.86
4.82
4.87
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:4,86
4.88
4.86
4.84
4.82
4.80
4.78

4.86

4.86

4.87

4.87

Explicatii corecte

Deschidere

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Amabilitate

4.82

Explicatii clare

Scor mediu

Se observă că în cazul tuturor aspectelor vizate, aprecierile din anul 2020 au
revenit la nivelul celor din 2018.
S-au făcut următoarele comentarii:
•

Am primit indrumari despre derularea proiectului, precizari in legatura cu
efectuarea mobilitatilor fizice in situatia actuala a pandemiei cu COVID-19,
informatii utile necesare obtinerii actului aditional la contractul de finantare,
avand in vedere faptul ca scolile din Romania si Italia sunt inchise din
acest motiv si cum sa planificam mobilitatile cu elevii. De asemenea toate
comunicarile telefonice si prin email au fost intotdeauna prompte si
orientate spre a ne indruma cat se poate mai bine.

•

Am trimis la un moment dat email pe parcursul verii pentru a cere lamuriri,
am primit un mesaj automat prin care mi se spunea ca persoana
respectiva era in concediu si mi s-a oferit o adresa de email a unei alte
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colege. Am trimis mail la adresa indicata pentru a ma afla in aceeasi
situatie – recomandandu-mi adresa de mail initiala...
•

Avem o colaborare foarte buna cu agentia si formatorii acesteia fapt pentru
care multumim pentru tot sprijinul, rabdarea si amabilitatea cu care au
raspuns intrebarilor noastre.

•

Colaborarea a fost buna.

•

Colaborarea a fost foarte buna.

•

Consultantul pentru proiectul școlii noastre a fost implicată pe tot parcursul
derulării proiectului finalizat. A fost promptă în oferirea de ghidare și
susținere. Datorită bunei colaborări dintre noi, am avut curajul să ne
implicăm în alt proiect Erasmus+.

•

Pentru derularea actualului proiect am primit multe informații.

•

Cred ca organizarea periodica, mai frecventa de webinare pe teme
specifice

prezentate

in

sesiuni

diferite

(management,

financiar,

sustenabilitate) si organizate pe baza unui program stabilit anterior si facut
cunoscut ar fi foarte utila.
•

Crearea unui grup (model' grundtvigers) utilizat doar pentru anunturi ale
ANPCDEFP nu pentru schimburi de buna practica pentru beneficiari, ar fi
extrem de util

•

Explicațiile cu privire la ce documente trebuie să existe la dosarul
proiectului nu au fost foarte clare, la ședință ni s-a spus ceva și la inspecție
s-au cerut mult mai multe documente.

•

Intodeauna explicatiile furnizate de ANPCDEFP prin oricare dintre
reprezentantii sai sunt formulate ambiguu, interpretativ, in asa fel incat
beneficiarul nu intelege daca raspunsul la intrebarile sale este DA sau NU.
Acest stil de raspuns, pare o ""politica"" la nivelul Agentiei.

•

Îi felicit pentru profesionalismul de care dau dovadă!

•

Proiectul care se derulează în prezent în instituţia noastră este de forma
K201 şi nu am colaborat în mod direct cu Agenţia Naţională.

•

"Sesiunile de formare, inainte de semnarea contractelor, ar trebui sa fie
mai detaliate, mai concrete, mai cuprinzatoare. Consider ca 4 ore de
informare sunt insuficiente cu atat mai mult cu cat la formarea de la sediul
Agentiei nu s-a permis sa fim insotiti de contabili sau alti membri din echipa
de proiect.
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•

Sunt mulțumită de toate aspectele.

•

Am primit sprijin si consultanta in ceea ce priveste pasii de urmat prelungirea contractelor, aspecte financiare, modalitati de efectuare a
mobilitatilor online, etc

La întrebarea contextuală : Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei în
depășirea problemelor apărute în implementarea proiectelor din cauza
pandemiei de Covid 19, în cazul proiectelor de mobilitate în domeniul Educației
școlare?, s-a calculat un scor mediu de 4,85 al aprecierilor respondenților, care
se situează cu 0,01 sub scorul opiniei mai generale de 4,86.
Iată mai jos cum se prezintă situația defalcat :
Nu pot
Foarte aprecia/Nu
Bună Satisfăcătoare slabă
se aplică
46
4
1
65
45
5
1
65
60
12
1
65
52
4
1
64

Foarte
bună
504
504
482
499

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

489

45

2

4

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei pentru rezonvarea problemelor apărute în
implementarea proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educație școlară, din cauza
pandemiei
600
500
400
300
200
100
0

504

504

46
Deschidere

Foarte bună

65

45

65

Amabilitate

Bună

499

482

65

60

Explicatii clare

Satisfăcătoare

52

64

45

80

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

Foarte slabă
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489

Nu pot aprecia/Nu se aplică

80

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei pentru rezonvarea problemelor
apărute în implementarea proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educație școlară, din cauza pandemiei
Scor total:4
4.90
4.85

4.87

4.87

Amabilitate

Deschidere

4.86

4.86
4.80

4.80

4.75
Explicatii clare

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

Un număr de 7 de respondenți a făcut următoarele comentarii :
•

Am primit sfaturi din partea AN, dar principala problema este restrictia
internationala de deplasare. Activitatile care implicau mobilitatea elevilor pentru
LTT nu pot fi inlocuite cu activitati virtuale online, deoarece se pierde 80% din
beneficiul deplasarii in persoana si participarii la activitati de grup, schimb
intercultural, experienta mediului divers a scolilor europene, beneficiile in
privinta dezvoltarii personale a elevior, calitatea colaborarii la ateliere de lucru
etc. Sigur ca se pot organiza activitati online, dar acestea nu au aceeasi
valoare ca activitatile planificate care implica mobilitatea elevilor. Proiectele
eTwinning ofera colaborare online fara a necesita finantare. Avantajul
proiectelor Erasmus+ consta exact in beneficiul experientei deplasarii, care
este cel mai important pentru elevi si aduce avantaje numeroase in dezvoltarea
lor.

•

Am trimis un mail pe 30 noiembrie solicitand lamuriri in legatura cu posibilitatea
de a organiza mobilitati pe parcursul vacantei de vara si nu am primit niciun
raspuns pana acum (20 decembrie) - "foarte" prompti...

•

Asa cum am mai precizat, nu a fost cazul intrucat proiectul nostru s-a finalizat
inainte de izbucnirea pandemiei de Covid. 19. Totusi, am acordat calificativul
"foarte buna" intrucat sunt convinsa ca, daca ar fi fost cazul, am fi fost sprijiniti
in depasirea oricaror probleme aparute cu toata disponibilitatea si
profesionalismul de catre dau dovada membrii Agentiei.
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•

Colaborarea a fost foarte buna.

•

Doamnele care raspund de proiectele mele au fost aproape de noi, ne-au oferit
sprijin si consultanta. Mie mi-au dat o stare de incredere ca vom trece peste
aceasta situatie si ca vom reusi sa finalizam cu bine proiectele. Avem o
colaborare foarte buna. Sunt profesioniste in tot ceea ce fac.

•

Explicațiile clare ne ajuta .

•

Institutia in care lucrez nu a finalizat proiectul Erasmus+, deoarece acesta se
termina in 2022. Dar, Agentia a raspuns la toate intrebarile noastre privind
mobilitatile si desfasurarea lor in aceasta perioada.

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 de 4,86 în 2020, în scădere cu 0, 06 față de anul
anterior:
foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

338
337
333
336
334

27
28
32
29
31

6
5
3
3
4

0
1
2
2
2

249
249
250
250
249

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 parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Educație școlară
400
350
300
250
200
150
100
50
0

338

337

249

Foarte bună

Bună

250

32

28
Amabilitate

334

250

249

27
Deschidere

336

333

29

Explicatii clare

Satisfăcătoare

31

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

Foarte slabă
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249

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2020

4.93
4.93
4.92
4.91
4.91
4.92
98.39%

4.87
4.85
4.85
4.86
4.86
4.86
97%

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

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:4,86
4.88
4.87
4.86
4.85
4.84
4.83

4.85

4.85

Explicatii clare

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.86

4.86

Amabilitate

Explicatii corecte

4.87

Deschidere

Scor mediu

Comentariile respondenților se referă la următoarele aspecte :
•

Propunem ca personalul care vine in monitorizare sa aiba o intelegere a
contextului si mediului pe care il verifica.
Avand in vedere ca nu au fost virati banii in cont si nici contractul nu a fost
trimis inapoi la scoala, nu au CE sau auditeze...

•

Colaborarea a fost foarte buna.

•

Consiliere foarte buna

•

Multumim pentru sfaturi si incurajare.

•

Reprezentantul ISJ a recurs la amenințări, în loc de a ne oferi suport,
atunci când a constatat că ne lipseau unele documente din dosarul
proiectului. Fiind la primul nostru proiect, cred că era mai potrivită o
atitudine de suport și toleranță. Nimeni nu s-a născut învățat! Prea multe
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hârtii ni se cer! De aceea îmi vine lehamite de proiecte! Și când
reprezentantul ISJ vine în monitorizare, cu aroganță, precum un chestor...
•

Verificarea a fost realizată de inspectorul de proiecte de la ISJ, evaluare
intermediară și finală.

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

Insuficient
3.06%
19

Relativ suficient
26.61%
165

Suficient
65.48% 406

Nu stiu/Nu este cazul
4.84%
30

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație școlară
406

500
165

30

19
0
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei beneficiare

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

Linia dreapta dupa care se calculeaza transportul este extrem de relativa,
uneori la distante egale, in functie de aeroport sau nu in orasul de
destinatie, pretul poate fi dublu. Alocarea pentru munca depusa in cadrul
proiectului este inferioara celei din alte tari, mai la vest.

•

Justificare: proiectul este aprobat in 2019 si pana acum nu am realizat nici
o mobilitate din cauza situației internaționale COVID - 19.

•

Urmeaza sa vedem in clipa in care vor fi disponibile finantele si le vom
putea utiliza conform celor scris in proiect.

•

Romania este o tara in care costurile expertilor sunt foarte mici in raport
cu alte tari care realizeaza acelasi produs intelectual.

•

In unele mobilitati am depasit bugetul alocat pentru transport si cazare dar
am suplimentat din bugetul de management si implementare.

•

Depinde de activitatile propuse si de gradul inflatiei !
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•

Exista o discrepanta intre cotele afectate aceluiasi tip de activitate
(intelectual outputs de ex) intre expertii romani si partenerii din alte tari.
Speram ca in timp sa se ajunga la o mai justa apreciere a calitatii expertizei
romanesti si sa fie cotata ca atare. Pentru Apelul 2018-2020 ar fi fost bine
ca sumele pentru transport international sa fi fost mai mari. Pentru
coordonator sumele din PMI au fost de ajutor, partenerii au avut sume mai
mici, deci s-au descurcat mai greu.

•

1. Consider o discriminare pozitia Comisiei Europene in ceea ce priveste
plata diferita a expertilor care elaboreaza produse intelectuale (in functie
de tara de apartenenta), aceasta in contextul in care una din politicile
fundamentale ale UE este plata egala la munca egala. Nu mi se pare
normal ca o scoala care este intr-o tara mai dezvoltata, pentru aceeasi
munca prestata si pentru aceleasi responsabilitati asumate sa primeasca
dublu su peste triplu fata de ce primim noi in Romania. 2. Srijinul financiar
pentru transport devine insuficient in conditiile pandemiei de Covid-19
cand copaniile aeriene si-au redus numarul de zboruri si au preturi
prohibitive pe zborurile active. In plus datorita imposibilitatii achizitionarii
de bilete de avion din timp, datorita schimbarilor frecvente care au loc in
conditiile de calatorie in strainatate, sprijinul financiar oferit pentru
transport va fi insuficient, indiferent de banda de distanta."

•

Se alocă o sumă cam mică pentru transport, mai ales pe distanțe mici.

•

Bugetul alocat activitatilor de project management este foarte redus. Am
dorit si dorim ca intalnirile de management de proiect sa se desfasoare
fata- in- fata, cate doi reprezentanti de scoala (un total de 4 mobilitati per
partener). Din punctul meu de vedere, dupa 2018 nefinantarea acestor
intalniri transnationale de management de proiect afecteaza in mica
masura bunul mers al proiectului. Exemplul scolii din care fac parte: mai
avem 200 de euro la MI. Este planificata o intalnire transnationala de
management de proiect in UK. Banii ramasi nu sunt suficienti nici pentru
o mobilitate; diferenta cu care trebuie sa vina de acasa persoana care va
face mobilitatea este destul de semnificativa pentru un roman. Aceeasi
situatie se inregistreaza si in cazul partenerilor. In cadrul LTTAs grantul a
fost relativ suficient. Speram ca la urmatorul program Erasmus+ (20212027) sa se finanteze 4 mobilitati pentru intalnirile transnationale de
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management de proiect ( una initiala si una finala). Sunt constienta ca in
anii anteriori lui 2018 unele scoli au abuzat de aceste intalniri de
management de proiect, efectuand cate 4-5 mobilitati per intalnire;
probabil ca s-a dorit stoparea acestui fenomen, astfel ajungandu-se ca in
2018 sa nu mai existe finantare dedicata TPM, ci doar sa se poata folosi
o parte din grantul MI."
•

Fee-urile expertilor din Romania sunt incomparabil mai mici cu ale tuturor
expertilor din alte tari europene. De asemenea, numarul de ore necesar
pentru realizarea unui program de formare a fost drastic taiat de evaluatori,
ca si costuri exceptionale justificate.

•

Nu este cazul, nu am derulat mobilități în 2020

•

Sumele pentru transport nu sunt intotdeauna suficiente.

•

Am ales „Relativ suficient” pentru că bugetul alocat activităților de MIP nu
permite plata pe măsura muncii echipei de proiect.

•

Din pacate, specialistii din Romania in comparatie cu alte tari sunt platiti si
de 3 ori mai putini pentru aceeasi munca decat celelalte tari. Stim ca asta
nu depinde de program. In rest, programul Erasmus este foarte bun.

•

Cu toate ca salariile s-au marit, cu toate ca benzina costa cat in alte tari
europene suma forfetara pentru IOs de 74 de Euro pastrata pentru cateva
tari este rusinoasa fata de ceea ce primesc ceilalti. Nu dorim 240 Euro/zi
dar macar 137Euro/zi pentru aceeasi munca cred ca s-ar putea aloca. Cu
partenerii polonezi ne gandim sa aducem acest subiect in Parlamentul
European sau unde o sa avem sustinere.Vom avea o intalnire la
Brussels.Poate atunci.

•

Suntem foarte recunoscători pentru oportunitățile oferite de programul
Erasmus+. Vă mulțumim pentru tot ce faceți!

•

Noi am reusit sa derulam in bune conditii activitatile proiectului si am facut
si niste achizitii pentru proiecte, de care vor beneficia elevii si profesorii
scolii si dupa finalizarea proiectelor.

•

Se observa o diminuare a grantului de la un proiect la altul.

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 83,39% dintre aceșția au
264

răspuns că nu au observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate, în timp ce 10,48% dintre respondenții afirmă că nu
au interacționat cu angajații.

Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
517

600
400
200

15

7

9

7

65

0
Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de
integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP

Un număr de 29 de respondenți a făcut următoarele comentarii:
•

Comportamentul si actiunile angajatilor observate de mine au dovedit
integritate si profesionalism.

•

Cei care ne-au îndrumat și ne îndrumă au dat dovadă de integritate.

•

Comunicarea a fost punctuală și eficientă.

•

Comunicarea a fost una onestă, ne-au fost puse la dispoziție toate
informațiile de care am avut nevoie, necondiționat.

•

Conduita impecabila

•

Cred ca nici nu se pune problema, agentia are exact rolul de a se asigura
de deplina corectitudine a desfasurarii proiectelor si atitudinea angajatilor
este un exemplu in acest sens pentru parteneri.

•

Dupa ce s-a vazut ca nu este nimic fraudulos in ceea ce priveste proiectul
relatia cu dna de la Agentie s-a calmat si am terminat cu bine proiectul
Este vorba de un proiect terminat nu de cel pe care il implementam acum
dar dna respectiva este inca in Agentie.
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•

In toate situatiile in care am solicitat ajutorul ANPCDEFP am primit
raspunsuri prompte si documentate, fara a sesiza asteptari de vreun fel
din partea angajatului cu care am interactionat pentru serviciul solicitat de
mine si oferit de respectivul angajat.

•

Nepărtinitori.

•

Nu a fost cazul de asa ceva

•

Nu a fost cazul.

•

Nu a fost nici un element care sa ma faca sa gandesc ca nu ar fi totul
corect si transparent.

•

Nu am avut nicio clipă impresia că ar fi probleme de integritate, totul a fost
foarte clar, transparent.

•

Nu am intalnit astfel de cazuri.

•

Nu am întâmpinat greutăți.

•

Nu am observat

•

nu am observat asemenea fapte

•

Nu am observat astfel de comportamente, atitudini sau valori.

•

Nu am observat astfel de probleme

•

Nu am observat fapte sau actiuni ale angajatilir Agentiei care sa creeze
probleme de integritate.

•

Nu am observat fapte sau actiuni ale angajatilor ANPCDEFP care sa puna
probleme de integritate.

•

Nu am observat nicio actiune a angajatilor ANPCDEFP care sa poata
ridica probleme de intergitate.

•

Nu am observat niciun tip de comportament care ar putea măcar ridica
suspiciuni legate de integritatea persoanei angajate în ANPCDEFP.

•

Nu am semnalat asemenea fapte.

•

Nu am sesizat asemenea aspecte.

•

Persoanele cu care am intrat în contact nu au manifestat asemenea
comportament.

•

Promptitudine, amabilitate, explicații precise

•

Raspunsul este pentru proiectele coordonate in cadrul CTCB Petrila
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III.3.2 Beneficiari de proiecte de parteneriat, domeniul VET
Numărul respondenților care au declarat că au fost implicați în anul 2020 în
proiecte de parteneriat în domeniul VET este de 85. Cei mai mulți dintre acești
respondenți activau în anul 2020 în Colegiu/Liceu vocational/tehnologic și ONGuri/asociații/fundații și au jucat în proiecte rolul de coordonatori.
Aveți în implementare, ați finalizat sau ați participat
la proiecte de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
VET ?

DA, 85,
9.31%

NU, 828, 90.69%

Tipul instituţiei din care făceaţi sau faceti parte îpe durata
implementarii proiectelor de Parteneriat strategice Erasmus+,
domeniul VET:
Tip instituție

Număr de
răspunsuri

Liceu/Colegiu teoretic

5

Scoala gimnaziala

3

Universitate

15

Colegiu/Liceu vocational/tehnologic

18

Scoala Profesionala

1
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ONG, asociație, fundație

18

ISJ/ISMB

1

Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)

8

Societate privata

3

Alt tip de institutie. Precizati care:

9

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,
3, 3.70%

ISJ/ISM
B, 1,
1.23%

Alt tip de institutie.
Precizati care:, 9,
11.11%

Scoala gimnaziala,
3, 3.70%
Liceu/Colegiu
teoretic, 5,
6.17%

Institutie publica
(alta decat ISJ sau
DJST), 8, 9.88%

Universitate, 15,
18.52%

ONG, asociație,
fundație, 18,
22.22%

Colegiu/Liceu
vocational/tehnolo
gic, 18, 22.22%

Scoala
Profesionala, 1,
1.23%

Cei 8 respondenți care au selectat Alt tip de instituție au declarat că activează în
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare, Școală Profesională Specială, clasa
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A doua sansa dintr-o scoala gimnaziala, spital public, sindicat și societate
comercială cu activități educaționale și dezvoltare de conținut e-learning.
Rolul detinut in cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul VET implementate:
Număr de
răspunsuri
44
42
17
1 (student)

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
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44

42

17

1
Coordonator de proiect Membru in echipa de
proiect

Participant(a) la
activitati din proiect

Ati avut alt rol

Număr de răspunsuri

În anul 2020, respondenții făceau parte din următoarele categorii profesionale:
Categoria
elevi in licee/colegii teoretice
inspectori şcolari
studenţi
allte persoane aflate pe piata muncii
directori de şcoală
alte categorii. Care?
formatori
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)

Comentariile privitoare la alte categorii sunt:
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Număr de
răspunsuri
1
1
2
7
8
10
22
30

•

Responsabil local proiect

•

Personal didactic auxiliar

•

Cercetator in domeniu socio-economic

•

Cercetator stiintific

•

Formator si dezvoltator de e-learning

•

Salariat ong

•

Membru al consiliului de conducere al școlii

•

sef sectie, coordonator educatie muzeala, coordonator / mentor stagiari si
voluntari, membru CA

Pandemia de COVID 19 a afectat în egală măsură și derularea proiectelor de
parteneriat din Domeniul VET, dar și colaborarea cu reprezentații ANPCDEFP.
Astfel, peste 58% dintre respondenți declară că activitățile prevăzute pentru anul
2020 a se desfășura offline au fost derulate online, iar 13,58% spun că au fost
”înghețate”.

Frecvența răspunsurilor privind situaţia proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul VET, din
cauza pandemiei
47

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

11

12

11

au fost ”înghețate” toate Altă situație. Vă rugăm să nu au avut loc modificări
activitățile prevăzute în anul
precizați care:
față de ceea ce a fost
2020
prevăzut în formularul de
candidatură

unele activități care erau
prevăzute off-line s-au
derulat online

Număr de răspunsuri

Au fost făcute și următoarele precizări în legătură cu această situație
excepțională:
•

Activitatile nu au fost "inghetate" , dar se deruleaza cu mari intarzieri,
realizarea unor activitati depinde de mobiliti care nu se pot efectua.
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•

Activitățile au fost, proiectul fiind prelungit cu 6 luni

•

Activitatile au fost amanate cu 6 luni

•

Au fost amanate mobilitatile din anul 2020 , dar s-au lucrat on line
produsele intelectule, au avut loc intalniri cu managerii de proiect si cu
expertii din tarile partenere in mediul virtual, s-a propus prelungirea
proiectului de la 24 luni la 35 luni.

•

au fost amanate activitatile care trebuiau sa se desfasoare incepand cu
luna martie

•

Am amanat activitatile de selectie pentru februarie 2020.

•

Am decalat data de deschidere si datele prevazute pentru activitati si
intalniri.

Aprecierile respondenților cu privire la măsura în care proiectele în care au fost
implicați în anul 2020 s-au adresat nevoilor lor de dezvoltare profesională și
personală și nevoilor instituțiilor beneficiare au scăzut față de 2019.
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

53
22
4
1
1

53

60
40

22

20

4

1

1

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0
În foarte mare
măsură

Scorul mediu în anul 2019 a fost

În mare
măsură

Număr de răspunsuri

4,63, iar ăn 2020 de 4,43 puncte.
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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

59
16
5
1
0

80
59

60
40

16

20

5

1

0

Suficient

În mică
măsură

Deloc

0

Scorul mediu în anul 2019 a fost

În foarte mare
măsură

În mare
măsură

4,67, iar în 2020 de 4,55.

Număr de răspunsuri

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

64
16
1
0
0
0

Scorul mediu în anul 2019 a

80

64

60

40

16

20

1

0

0

0

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Nu știu

0
În foarte
mare măsură

fost 4,87, iar ăn 2020 de

În mare
măsură

Număr de răspunsuri

4,72.
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 înregistrat o scădere de 0,07 puncte în 2020.
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

69
69
66
67
66

4
4
5
5
7

1
1
2
1
0

0
0
1
1
1

7
7
7
7
7

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
80

69

69

67

66

66

60
40
20

4

7

7

4

7

5

5

7

7

7

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

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

Foarte slabă

Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2020

4.90
4.90
4.90
4.95
4.95
4.92
98.33%

4.90
4.90
4.80
4.83
4.83
4.85
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 parteneriat Erasmus+, domeniul VET
Scor total:4,85

4.95
4.90
4.85
4.80

4.83

4.90

4.90

Deschidere

Amabilitate

4.83

4.80

4.75
4.70
Explicatii clare

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

Respondenții au facut următoarele comentarii :
•

Am comunicat doar cu Coordonatorul pentru implementarea proiectului
respectiv, nu am interacționat cu Agenția din România.

•

Colaborarea a fost foarte buna cu personalul Agentiei,au avut loc sedinte on
line,au raspuns prompt si au ajutat in elucidarea si rezolvarea oricarei
probleme .

•

Sa nu se ceara mai multe documente decat cele contractuale (v. Anexa 3)

La întrebarea contextuală : Cum apreciaţi colaborarea cu personalul
Agenţiei în depășirea problemelor apărute în implementarea proiectelor din
cauza pandemiei de Covid 19, în cazul proiectelor de mobilitate în domeniul
VET?, s-a calculat un scor mediu de 4,85, care corespunde exact aprecierilor
generale ex-pandemie ale respondenților.
Iată mai jos cum se prezintă situația defalcat :

Aspecte vizate
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori,
telefon)
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Foarte
bună
64
64
62
62
59

Nu pot
Foarte aprecia/Nu
Bună Satisfăcătoare slabă
se aplică
4
0
1
12
4
0
1
12
6
0
1
12
6
0
1
12
6

0

1

15

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei
pentru rezolvarea problemelor apărute în implementarea proiectelor
de parteneriat strategic Erasmus+ , domeniul VET, din cauza
pandemiei
80

64

64

62

62

59

60
40
20

12

4

12

4

12

6

12

6

15

6

0
Deschidere

Amabilitate

Foarte bună

Bună

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

Explicatii corecte

Foarte slabă

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

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:
foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

48
50
51
50
51

6
4
3
4
3

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

26
26
26
26
26

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

Scorul mediu calculat de 4,84 este ăn 2020 doar cu 0,01 mai mic decît în 2019.
Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul Agenţiei în
timpul misiunilor de control/audit al proiectelor de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul VET

60
50
40
30
20
10
0

51

50

48
26

26

6

4

Deschidere

Amabilitate

Foarte bună

Bună

51

50
26
4

3
Explicatii clare,

Satisfăcătoare
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26

Foarte slabă

Explicatii corecte

26
3
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

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:4,84
4.88
4.86
4.84
4.82
4.80
4.78
4.76

4.84

4.84

Amabilitate

Explicatii corecte

4.86

4.86

Explicatii clare

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.80

Deschidere

Scor mediu

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2020

4.83
4.83
4.83
4.89
4.89
4.85
97.05%

4.84
4.84
4.86
4.80
4.84
4.84
96.88%

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

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
11.11%
9

Relativ suficient
35.80%
29
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Suficient
Nu stiu/Nu este cazul
50.62% 41
2.47%
2

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit
în cadrul proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul VET
50
41
40
29

30
20
10

9
2

0
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei beneficiare

Comentariile făcute pentru această apreciere sunt:
•

Tinand cont ca este scoala publica si cofinantarea depinde de sursele
externe,reprezinta un inconvenient cei 20 % care trebuie adusi din alte
surse private,precum si costurile exceptionale, primariile nu au fonduri
alocate pentru sprijinirea proiectelor.

•

Numarul de zile recunoscute pentru realizarea unui output intelectual nu
acopera volumul de munca necesar pentru aceasta activitate, care
presupune si detinerea unor competente de limba engleza cel putin medii,
iar sumele aprobate pentru realizarea acestora nu sunt atractive pentru
colaboratori experti din afara organizatie.

•

Bugetul alocat pentru managementul proiectului este foarte redus.

•

Personal (nu stiu daca este si opinia coelgilor din organizatie), nu mi se
par echitabile tarifele salariale zilnice, diferentiate pe tari/regiuni. Suntem
membri ai UE deja de 13 ani, piata muncii este aproape aliniata cu cea din
alte tari europene si nu mi se pare echitabil ca un expert roman sa fie
remunerat cu un salariu de doua ori mai mic decat al unui omolog italian,
sa zicem. Este oarecum inechitabil ca un expert cu performante reale sa
aiba aceleasi sarcini de lucru, acelasi volum, aceleasi rezultate, aceleasi
costuri ale vietii cotidiene ca unul italian, dar sa fie platit de doua ori mai
putin. Este doar o observatie, care nu stirbeste in niciun fel valoarea
adaugata sociala a acestor proiecte sau impactul lor pe piata muncii/in
domeniul VET.
277

•

In situatii normale sprijinul a fost suficient, insa in caz de forta majora
sprijinul financiar este minim (de ex. in cazul trainingurilor online sau deloc
pentru sedintele online).

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 77,87%% dintre aceșția au
răspuns că nu au observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate, în timp ce 18,52% dintre respondenții afirmă că nu
au interacționat cu angajații.

Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
80

63

60
40
20

15
1

0

1

1

0

Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de
integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP

Un număr de 2 de respondenți a făcut următoarele comentarii:
•

Nu exista faptesau actiuni ale angajatilor AN cu care am colaborat care sa
ridice probleme de integritate.

III.3.3 Beneficiari de proiecte de parteneriat, domeniul

Educație

universitară
Cei 115 respondenți care au declarat că au fost implicați în proiecte de parteneriat
în domeniul Educației universitare activau în anul 20120 în mare măsură în
universități sau în instituții publice, sunt în majoritate cadre didactice și studenți
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și tot în majoritate au jucat în proiecte rol de coordonatoris au membru. Față de
anul 2019, creșterea numărului de respondență a fost de 7 ori.
Aveți în implementare, ați finalizat sau ați participat
la proiecte de Parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educație universitară?

DA, 115,
12.37%

NU, 815, 87.63%

Tipul instituţiei din care făceaţi sau faceti parte pe durata
implementării proiectelor de parteneriat strategic pe domeniul
Educatie universitara:
Tip instituție
Universitate
ONG, asociatie, fundatie
Institutie publica
Societate privata
Alt tip de institutie. Precizati care

Număr de
răspunsuri
65
5
26
2
3
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Procent din numărul
total de răspunsuri
64.36%
4.95%
25.74%
1.98%
2.97%

Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei din
care făceau sau fac parte pe durata implementării
parteneriatelor strategice Erasmus+, domeniul Educație
universitară
Alt tip de
Societate
institutie.
privata, 2,
Precizati care,
1.98%
3, 2.97%

Institutie
publica, 26,
25.74%
Universitate,
65, 64.36%
ONG, asociatie,
fundatie, 5,
4.95%

La categoria Alt tip de instituție, au fost făcute precizări legate de liceu, școală
gimnazială și INCD.
În perioada

în care

aţi implementat

parteneriate

strategice

Erasmus+, domeniul Educatie universitara, făceaţi parte din
următoarea categorie:
Categorie
studenţi
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
directori de şcoală
formatori
allte persoane aflate pe piata muncii
alte categorii. Care?

Număr de
răspunsuri
13
59
2
8
12
7

Procent din numărul
total de răspunsuri
12.87%
58.42%
1.98%
7.92%
11.88%
6.93%

La categoria Altele, au fost menționate și alte ocupații : elev, medic, coordonator
instituțional, cercetător științific și membru ONG.
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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
alte categorii.
Care?, 7, 6.93%

allte
persoane
aflate pe
piata
muncii, 12,
11.88%

studenţi, 13,
12.87%

formatori, 8,
7.92%
directori de
şcoală, 2, 1.98%

cadre didactice (de
la grădiniţă la
învăţământ
universitar), 59,
58.42%

Rolul detinut in cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Educatie universitara:
Rol
Membru in echipa de proiect
Coordonator de proiect
Participant(a) la activitati din proiect
Ati avut alt rol

50
40

Număr de
răspunsuri
46
38
25
7

Procent din numărul
total de răspunsuri
45.54%
37.62%
24.75%
6.93%

Frecvența răspunsurilor privind rolul deținut de
respondenți în cadrul proiectelor de Parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Educație universitară
46
38
25

30
20

7

10
0
Membru in echipa de
proiect

Coordonator de
proiect

Participant(a) la
activitati din proiect

Număr de răspunsuri
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Ati avut alt rol

Pandemia de COVID 19 a afectat în egală măsură și derularea proiectelor de
parteneriat din Domeniul Educație universitară, dar și colaborarea cu
reprezentații ANPCDEFP.
Astfel, peste 60,40% dintre respondenți declară că activitățile prevăzute a se
desfășura în sistem off-line s-au derulat în online, iar 15,84% declară că
activitățile anului 2020 au fost ”înghețate”.

Frecvența răspunsurilor privind situația proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație
universitară, din cauza pandemiei
70
60
50
40
30
20
10
0

61

16

16

8
Altă situație. Vă rugăm
să precizați care:

au fost ”înghețate”
nu au avut loc
unele activități care
toate activitățile
modificări față de ceea erau prevăzute off-line
prevăzute în anul 2020 ce a fost prevăzut în
s-au derulat online
formularul de
candidatură
Număr de răspunsuri

Au fost făcute și următoarele precizări în legătură cu această situație
excepțională:
•

Sunt intarzieri foarte mari la realizarea produselor iar unele activitati au
fost trecute in online.

•

Neplacut

•

Mobilitati amanate

•

S-a prelungit proiectul cu 9 luni.

Referitor la măsura în care implicarea în proiecte a răspuns nevoilor de formare
profesională și dezvoltare personală, s-a înregistrat o scădere importantă față de
anul 2019.
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În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor
dumneavoastră de formare
Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectele de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educație universitară, a corespuns
nevoilor respondenților de formare
profesională

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

Număr de
răspunsuri
62
24
12
1
2

80
60
40
20
0

62
24

În foarte
mare
măsură

Scorul mediu în 2020 este de 4,27,
iar în 2019 a fost 4,67.

În mare
măsură

12
Suficient

1

2

În mică
măsură

Deloc

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
Deloc

Număr de
răspunsuri
60
28
10
1
2

Frecvența aprecierilor privind măsura
în care participarea la proiectele de
parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Educație universitară, a
corespuns nevoilor respondenților de
dezvoltare personală
80
60
40
20
0

60
28

În foarte
mare
măsură

Scorul mediu în 2020 este 4,27, iar
în 2019 a fost 4,75.

În mare
măsură

10

1

2

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

Și în cazul aprecierilor privind măsura în care implicarea în proiecte a răspuns
nevoilor de dezvoltare instituțională, nivelul mediu de apreciere în anul 2020 a
scăzut față de anul 2019 cu 0,17 puncte.
În ce măsură derularea unor proiecte de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatie universitara, a corespuns nevoilor
institutiei beneficiare a proiectului?
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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

Număr de
răspunsuri

În foarte mare măsură

64

În mare măsură

24

Suficient

8

În mică măsură

2

Deloc

0

Nu știu

3

80
60
40
20
0

64
24

Scorul mediu în 2020 este 4,41, iar

8

2

0

3

Număr de răspunsuri

în 2019 a fost 4,58.

Nivelul de apreciere al respondenților privind colaborarea cu personalul agenției
care a asigurat consultanță în toate etapele de derulare a proiectelor a scăzut de
la 4,84 în anul 2019, la 4,70 în anul 2020.
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?

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

73
73
71
72
71

16
15
18
17
15

2
3
1
2
5

0
0
1
0
0

10
10
10
10
10
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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
80

73

73

72

71

71

60
40
20

16

0

10

15

0

10

18
1

17

10

0

15

10

0

10

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

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

Foarte slabă

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

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2020

4.91
4.82
4.82
4.82
4.82
4.84
96.79%

4,68
4,73
4,71
4,71
4,66
4,70
94

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:4,70
4.74
4.72
4.70
4.68
4.66
4.64
4.62

4.73

4.71

4.71
4.68
4.66

Deschidere

Amabilitate

Explicatii corecte

Explicatii clare

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Scor mediu

La întrebarea contextuală : Cum apreciaţi colaborarea cu personalul
Agenţiei în depășirea problemelor apărute în implementarea proiectelor din
cauza pandemiei de Covid 19, în cazul proiectelor de mobilitate în domeniul
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Educație universitară?, s-a calculat un scor mediu de 4,70 al aprecierilor
respondenților, care corespunde cu scorul opiniei generale.
Iată mai jos cum se prezintă situația defalcat :
Nu pot
Foarte aprecia/Nu
Bună Satisfăcătoare slabă
se aplică
12
2
0
20
13
3
0
20
13
3
1
20
12
2
1
20

Foarte
bună
67
65
64
66

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

65

12

4

0

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei pentru rezonlarea problemelor apărute în

implementarea proiectelor de parteneriat strategic,
domeniul Educație universitară, din cauza pandemiei
80
60
40
20
0

67

65
20

12

Foarte bună

20

13

Deschidere

66

64

Amabilitate

Bună

20

13

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

65
12

20

20

12

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

Foarte slabă

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei pentru rezonlarea problemelor
apărute în implementarea proiectelor de parteneriat strategic,
domeniul Educație universitară, din cauza pandemiei
Scor total:4,70
4.80

4.75

4.75
4.70

4.69

4.71

4.71

Amabilitate

Explicatii corecte

4.66

4.65
4.60
Explicatii clare

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Scor mediu
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Deschidere

20

S-a înregistrat o scădere a nivelului mediu de apreciere față de anul 2019 și în
ceea ce privește colaborarea cu personalul agenției în timpul misiunilor de
control. Scorul mediu în anul 2020 a fost de 4,64, 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?
foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

53
54
55
54
52

12
11
10
11
12

4
3
3
3
3

0
1
1
1
1

32
32
32
32
33

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 parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educație universitară
60

32

40
20

55

54

53

12

54

32
11

52

32

33

32
12

11

10

0
Deschidere

Foarte bună

Amabilitate

Bună

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

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

Foarte slabă

Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
Amabilitate
Deschidere
Explicatii clare,
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Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scor mediu în
anul 2019

Scor mediu în
anul 2020

4.66
4.66
4.77
4.89
4.89
4.77
95.45%

4.64
4.61
4.64
4.64
4.66
4.64
92,81%

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:4,64
4.66

4.66
4.64
4.62

4.64

4.64

4.64

Deschidere

Amabilitate

Explicatii corecte

4.61

4.60
4.58
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Explicatii clare

Scor mediu

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

Insuficient
8

Relativ suficient
44

Suficient
41

Nu stiu/Nu este cazul
8

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul
proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educație
universitară
50

44

41

40
30

20
10

8

8

0
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei beneficiare

Referitor la finanțare s-au făcut următoarele comentarii:
•

Fiind doar la început, încă nu mă pot pronunța.

•

Categoria in care se afla Romania ca alocare pentru zi de activitate
dedicata proiectelor Erasmus este mult prea mica. serie de activitati cum
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ar fi: realizarea paginilor web, crearea de materiale de diseminarenewslettere,etc., nu sunt prinse ca activitati in bugetul proiectelor desi
necesita timp, cunostinte.si creativitate.
•

Este necesara o uniformizare a sumelor oferite pentru diverse activitati
cercetatorilor din diverse tari ale UE. Nu este acceptabil ca pentru aceeasi
munca, cu aceleasi cerinte de calitate, un cercetator din Romania sau
Serbia sa primeasca de trei ori mai putin decat unul din Italia sau din
Spania.

•

S-a redus semnificativ bugetul la rezultate intelectuale.

•

Cred ca trebuie sa se acorde oportunitatea de a face IO chiar daca sunt
taiate pt ca se pot transfera bani de la TMP care se pot derula online!!
Beneficiul ar fi enorm ... pt ca IO sunt open ... resurse deschise (si multe
in limba romana!!) si astfel ... se POATE creea o BIBLIOTECA DIGITALA
de resurse ... extraordinare! Cred ca aici s-a gresit la negocierea bugetelor
proiectelor!"

•

Tariful pe zi pentru expertii romani este foarte mic, in compoaratie cu piata
muncii din tara noastra si cu nivelul celorlalte tari.

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 66,34% dintre aceșția au
răspuns că nu au observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate, în timp ce 17,82% dintre respondenții afirmă că nu
au interacționat cu angajații.
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Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
80

67

60
40

20

18
7

4

4

1

0
Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de
integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP

2 respondenți au făcut următoarele comentarii:
•

Nu am observat nici o atitudine sau actiune care sa incalce principiile
deontologice sau de integritate.

•

Nici nu se pune problema. Angajatii ANPCDEFP sunt adevarati
profesionisti, care se implica in dezvoltarea profesionala a participnatilor,
direct si indirect.

III.3.4 Beneficiari de proiecte de parteneriat, domeniul

Educația

adulților
Numărul respondenților care au declarat că în anul 2020 au fost implicați în
proiecte de parteneriat Erasmus+, domeniul Educația adulților este de 77, dublu
anului anterior.
Aveti in implementare, ați finalizat sau ați participat la proiecte de
Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor?

290

Aveți în implementare, ați finalizat sau ați
participat la proiecte de Parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educația adulților?
DA, 77, 8.49%

NU, 830,
91.51%

În ceea ce privește tipul instituţiei din care fac parte în perioada în perioada
implementarii proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, majoritatea (51,32%) declară că provin din ONG/Asociație?Fundație,
situație care nu s-a schimbat față de anul anterior.

Tip instituţie
Liceu/Colegiu teoretic
Scoala gimnaziala
Universitate
Colegiu/Liceu vocational/tehnologic
ONG, asociație, fundație
ISJ/ISMB
Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST)
Societate privata
Alt tip de institutie. Precizati care:
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Număr de
răspunsuri
2
3
9
3
39
1
4
7
8

Procent din
numărul total
de răspunsuri
2.63%
3.95%
11.84%
3.95%
51.32%
1.32%
5.26%
9.21%
10.53%

Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei din care
făceau sau fac parte în perioada implementării proiectelor de
Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația adulților:
Liceu/Colegiu
teoretic, 2, 2.63%

Institutie publica
(alta decat ISJ sau
DJST), 4, 5.26%

Scoala gimnaziala,
3, 3.95%
Colegiu/Liceu
vocational/tehnolo
gic, 3, 3.95%

Alt tip de institutie.
Precizati care:, 8,
10.53%

Universitate, 9,
11.84%
Societate privata,
7, 9.21%

ISJ/ISMB, 1, 1.32%

ONG, asociație,
fundație, 39,
51.32%

8 respondenți precizează ce alt tip de instituție reprezintă, după cum urmează:
•

Companie privata (SRL) in domeniul educatiei interculturale

•

Casa corpului didactic

•

CJRAE

•

Institut National de Cercetare Stiintifica

•

Centru de cultură (instituție de spectacole)

•

Muzeu

•

Penitenciar
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•

Sindicat

La întrebarea ”În perioada implementarii proiectelor de parteneriat
strategice Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, făceaţi sau faceti parte
din următoarea categorie”, respondenții au declarat că:
Categorie
elevi
studenţi
cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar)
directori de şcoală
formatori
lucratori de tineret
membrii in asociatie/fundatie
allte persoane aflate pe piata muncii
Alte categorii. Care?

Număr de
răspunsuri
1
2
10
2
24
1
22
6
8

Procent din numărul
total de răspunsuri
1.32%
2.63%
13.16%
2.63%
31.58%
1.32%
28.95%
7.89%
10.53%

După cum se poate vedea și din graficul de mai jos, cei mai mulți dintre
respondenți declară că sunt formatori (31,58%), la polul opus fiin un elev și un
lucrător de tineret. La categoria alte situații, respondenții au marcat următoarele:
•

Coordonator de proiecte educationale, interculturale

•

Membru in echipa de proiect

•

Cercetator

•

Manager muzeu

•

Angajat institutie publica

•

Polițist de penitenciare

•

Psiholog
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Repartiția respondenților în funcție de categoria profesională
din care făceau sau fac parte în perioada implementării
proiectelor de parteneriat strategice Erasmus+, domeniul
Educația adulților,
elevi, 1, 1.32%

allte persoane
aflate pe piata
muncii, 6, 7.89%

Alte categorii.
Care?, 8,
10.53%

membrii in
asociatie/fundatie,
22, 28.95%

studenţi, 2, 2.63%

cadre didactice
(de la grădiniţă
la învăţământ
universitar),
10, 13.16%

directori de
şcoală, 2,
2.63%

formatori, 24,
31.58%

lucratori de
tineret, 1,
1.32%

Cei mai mulți dintre respondenți sunt coordonatori de proiect sau membri ăn
echipa de proiect.
Număr de
răspunsuri
43
42
19
1

Rol
Coordonator de proiect
Membru in echipa de proiect
Participant(a) la activitati din proiect
Ati avut alt rol
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Procent din
numărul total de
răspunsuri
56.58%
55.26%
25.00%
1.32%

Frecvența răspunsurilor privind rolul deținut în cadrul
proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educația adulților:
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

43

42

19

1
Coordonator de proiect Membru in echipa de
proiect

Participant(a) la
activitati din proiect

Ati avut alt rol

Număr de răspunsuri

Pandemia de COVID 19 a afectat în egală măsură și derularea proiectelor de
parteneriat din Domeniul Educația adulților, dar și colaborarea cu reprezentații
ANPCDEFP. Astfel, peste 59,21% dintre respondenți declară că unele activități
prevăzute pentru anul 2020 a se desfășura în fromat off-line s-au derulat online,
și doar 15,59% afirmă că toate activitățile aferente anului 2020 au fost
„înghețate”.

Situaţii posibile
nu au avut loc modificări față de ceea ce a fost prevăzut în formularul de
candidatură
Altă situație. Vă rugăm să precizați care:
au fost ”înghețate” toate activitățile prevăzute în anul 2020
unele activități care erau prevăzute off-line s-au derulat online
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Procent
din
numărul
total de
Număr de
răspunsuri răspunsuri
8
11
12
45

10.53%
14.47%
15.79%
59.21%

Frecvența răspunsurilor privind situaţia proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educatia adultilor,
cauyată de pandemie
45

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

8

12

11

nu au avut loc
Altă situație. Vă rugăm au fost ”înghețate”
unele activități care
modificări față de ceea
să precizați care:
toate activitățile
erau prevăzute off-line
ce a fost prevăzut în
prevăzute în anul 2020 s-au derulat online
formularul de
candidatură
Număr de răspunsuri

Au fost făcute și următoarele precizări în legătură cu această situație
excepțională:
•

Activitatile se deruleaza cu intarziere.

•

Unele activitati prevazute off-line s-au derulat online, iar altele au fost
amanate, fara prelungirea perioadei de proiect

•

prelungirea duratei proiectului

•

Nu este cazul. Data de începere a proiectului este 01.12.2020

•

Am realizat unele modificari ale graficului de implementare prin amanarea
unor activitati de invatare si a unor intalniri transnationale si chiar
prelungirea duretei de implementare a proiectului in unul din cazuri

•

Au fost reprogramate activitatile off-line

Nivelul de apreciere privind măsura în care implicarea în proiecte s-a adresat
nevoilor de formare profesională ale respondenților a scăzut față de anul 2019 cu
0,10, în timp ce nivelul referitor la măsura în care implicarea în proiecte s-a
adresat nevoilor de dezvoltare personală a crescut în 2020 cu 0,13 puncte față de
2019.
În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor
dumneavoastră de formare profesională?
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Număr de
răspunsuri

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură

59

În mare măsură

12

Suficient

2

În mică măsură

1

Frecvența aprecierilor privind
măsura în care participarea la
proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatia
adultilor, a corespuns nevoilor
respondenților de formare
profesională
100

59

50

12
2
2
1
0
În foarte mareÎnmăsură
mare măsură
Suficient
În mică măsurăDeloc
Număr de răspunsuri

Scorul mediu în anul 2020 a fost
4,56, iar în anul 2019 de 4,66.
În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor
dumneavoastră de dezvoltare personala?
Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

În foarte mare măsură

61

În mare măsură

10

Suficient

4

În mică măsură

0

Frecvența aprecierilor privind măsura în care participarea la
proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor, a corespuns nevoilor respondenților de
dezvoltare personală
70

61

60
50
40
30
20

10

10

4

0

1

În mică măsură

Deloc

0
În foarte mare
măsură

În mare măsură

Suficient
Număr de răspunsuri
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Scorul mediu a fost 4,64 atât în anul 2020 față de 4,51 în anul 2019.
În ce măsură derularea unor proiecte de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Educatia adultilor, a corespuns nevoilor
institutiei beneficiare?
Număr de
răspunsuri

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură

58

În mare măsură

14

Suficient

4

În mică măsură

0

Nu știu

0

Frecvența aprecierilor privind măsura în care participarea la
proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Educatia adultilor, a corespuns nevoilor instituției beneficiare a
proiectului
70
58

60
50
40

30
20

14

10

4

0

0

0

În mică măsură

Deloc

Nu știu

0
În foarte mare În mare măsură
măsură

Suficient

Număr de răspunsuri

Scorul mediu în anul 2020 a fost 4,64, în scădere cu 0,02 față de 4,66 în 2019.
În ceea ce privește colaborarea cu personalul agenției, nivelul de apreciere a
scăzut în anul 2020 față de anul 2019 atât în cazul celor care au asigurat
consultanță pe toată durata proiectelor cât și 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?
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foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

63
64
62
60
63

5
4
6
7
5

0
0
0
0
0

1
1
1
2
1

7
7
7
7
7

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
80
60
40
20
0

64

63

5 0
Deschidere

Foarte bună

7

62

4 0
Amabilitate

Bună

63

60

7

6 0

7

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

7 0
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5 0

7

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

Foarte slabă

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

7

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

Scor mediu în
anul 2020

4.96
4.96
4.96
4.96
4.88
4.94
98.87%

4.86
4.87
4.76
4.984
4.86
4.84
96.80%

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 Educația adulților
Scor total:4,84
4.90
4.85
4.80
4.75
4.70

4.87

4.86

4.86

4.84
4.76

Amabilitate

Deschidere

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Explicatii clare,

Explicatii corecte

Scor mediu

La întrebarea contextuală : Cum apreciaţi colaborarea cu personalul
Agenţiei în depășirea problemelor apărute în implementarea proiectelor din
cauza pandemiei de Covid 19, în cazul proiectelor de mobilitate în domeniul
Educația adulților?, s-a calculat un scor mediu de 4,85 al aprecierilor
respondenților, care se situează cu 0,01 peste scorul opiniei mai generale de
4,84.
Iată mai jos cum se prezintă situația defalcat :

Aspecte vizate
Deschidere
Amabilitate
Explicatii clare
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori,
telefon)
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Foarte
bună
56
57
56
54
53

Nu pot
Foarte aprecia/Nu
Bună Satisfăcătoare slabă
se aplică
3
0
1
16
2
0
1
16
2
1
1
16
5
0
1
16
4

1

1

17

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei pentru rezolvarea problemelor apărute în

implementarea proiectelor
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația
adulților, din cauza pandemiei
60
40
20
0

57

56
16

3

Amabilitate

Bună

54

16

2

Deschidere

Foarte bună

56
16

2

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

53
16

5

17

4

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

Foarte slabă

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei pentru rezolvarea
problemelor apărute în implementarea proiectelor de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația adulților,
din cauza pandemiei
Scor total:
4.95
4.90
4.85
4.80
4.75

4.81

4.83

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

4.85

4.88

4.90

Explicatii clare

Deschidere

Amabilitate

Scor mediu

Un număr de 4 respondenți a făcut următoarele comentarii :
•

Nu am solicitat personalul Agentiei in perioada mentionata. Cand am avut
nevoie am accesat pagina Erasmus+ a Agentiei sau a CE.

•

Apreciez foarte mult că au înțeles situația și au fost proactivi și au sprijinit
găsirea unor soluții, mai ales în aceste condiții dificile.

•

Nu se aplica pt ca ma refer la proiectul la care institutia participa ca
partener si atunci nu am interactionat cu Agentia Nationala in acest sens.

•

Desi nu e vina coordonatorului de la Agentie, uneori vin informatii cu doua
sensuri de la Comisie referitor la masurile ce se pot lua in proiecte pentru
depasirea situatiei de forta majora. Rapiditatea cu care sosesc masurile
este, de asemenea vitala pentru recuperarea, macar partiala, a pierderilor
301

de buget si de rezultate generate de pandemie - in cazul nostru pentru
lunile Martie-August nu am putut recupera costurile cu trainingul online din
cauza faptului ca decizia de alocare bugetara (15% din suport individual)
a venit abia la inceput de toamna.
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

42
43
42
42

3
2
2
2

1
1
2
2

0
0
0
0

30
30
30
30

43

2

2

0

29

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
50
40
30
20
10
0

43

42

42

30

3
Deschidere

Foarte bună

30

30

2

Bună

30

2

Amabilitate

43

42

2

Explicatii clare,

Satisfăcătoare
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2

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

Foarte slabă

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

29

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

Scor mediu în
anul 2020

4.89
4.89
4.95
4.95
4.95
4.92
98.48%

4.86
4.84
4.89
4.84
4.84
4.85
97%

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:4,85
4.89
4.86
4.84

4.84

4.84

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Deschidere

Amabilitate

Scor mediu

Mai mult de jumătate (53,95%) 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?
In cazul organizatiei beneficiare

Insuficient
3

Relativ suficient
41

Suficient
30

Nu stiu/Nu este cazul
2

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul
proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Educația
adulților
50

41

40
30
30
20
10

3

2

0
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei beneficiare

Referitor la finanțare s-au făcut următoarele comentarii:
•
•

Raportul costurilor intre Romania si alte tari europene este si de 3 ori mai mic.
"Ar fi nevoie de o aliniere a sumelor dedicate dezvoltării produselor
intelectuale, la o medie europeană în condițiile în care piața muncii, mai ales
în pandemie, este foarte fluidă la nivel transnațional.De exemplu, sumele
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•

•

•
•
•
•
•

dedicate experților IT sunt de peste patru ori mai mici față de unele țări în
condițiile în care salariile pe acest domeniu în comparația dintre țări, nu
cunosc aceeași proporție.
O altă anomalie este reprezentată de încadrarea profesioniștilor din domeniul
IT- zona digitală -programare în categoria așa numiților „tehnicieni”, cu o
sumă considerabil mai mică decât personalul din educație ceea ce, din nou, nu
corespunde realității de pe piața muncii și nici complexității munci depuse de
cei care lucrează ca experți pe domeniul IT."
Numarul de zile aprobat pentru realizarea outputurilor intelectuale nu
acopera volumul de munca necesar in conditiile in care sunt necesare si
competente de limba engleza de nivel mediu cel putin, si sumele nu sunt
atractive pentru potentiali colaboratori experti din afara organizatiei.
Calificativul se referă la sprijinul individual pentru proiectele KA2, unde există
diferențe, pentru aceeași țară și față de KA1, la sprijinul individual zilnic. Deși
cheltuielile sunt aceleași în ambele cazuri.
Suma pentru transport nu este totdeauna suficienta
Diferenta între costul unei zile în Ro fata de alte state nu se justifica, pentru ca
din ce am văzut suntem la fel de buni. La munca egala, remunerație egala!
Diferentele mari intre tari pentru aceeasi munca,
In plus exista diferente mari de fee-uri intre tari ceea ce nu este normal avanduse in vedere ca se deruleaza aceeasi munca.

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 78,95% dintre aceșția au
răspuns că nu au observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate, în timp ce 11,84% dintre respondenții afirmă că nu
au interacționat cu angajații.
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Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
80
60
60
40

20

4

9

2

1

0

0
Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de
integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP

Un număr de 3 de respondenți a făcut următoarele comentarii:
•

Nu am observat fapte sau actiuni reprobabile.

•

România ar arăta cu mult diferit dacă pe alte domenii și în alte instituții am
găsi măcar 70% din profesionalismul și eficiența ANPCDEFP

•

Si chiar daca am fi interactionat anul acesta cu angajatii AN nu s-ar fi pus
problema unor astfel de derapaje.

•

Profesionalismul si calitatea lor umana cunoscuta din anii anteriori, nu
lasa loc de interpretari.

III.3.5 Beneficiari de proiecte de parteneriat, domeniul Tineret
Din cei 54 de respondenți care au declarat că pe parcursul anului 2020 au fost
implicați în proiecte de parteneriat, domeniul Tineret, fac parte în procent de
73,08% din organizații tip ONG/Asociație/Fundație. Cel mai slab reprezentante
sunt universitățile și colegiile/liceele tehnologice și vocaționale cu câte un singur
respondent.
Tipul instituţiei din care făceaţi sau faceti parte în perioada in
perioada

implementarii

proiectelor

Erasmus+, domeniul Tineret:
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de

Parteneriat

strategic

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

Număr de
răspunsuri
4
2
1
1
38
3
2
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 Alt tip de
privata, 2, institutie.
3.85% Precizati care,
Institutie publica
(alta decat ISJ sau
DJST), 3, 5.77%

1, 1.92%

Liceu/Colegiu
teoretic, 4, 7.69%

Universitate, 1,
Scoala
1.92%
gimnaziala, 2,
3.85%
Colegiu/Liceu
vocational/tehnolo
gic, 1, 1.92%

ONG, asociație,
fundație, 38,
73.08%

Fig.
În ceea ce privește categoria profesională din care fac part respondneții pe
durata derulării proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret,
cei mai mulți dintre respondenți declară că sunt lucrători de tineret (38,46%), cele
mai slab reprezentate categorii fiind studenții, voluntarii seniori, manageri si
progesorii, cu câte un singur respondent.
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Repartiția respondenților în funcție de categoria
profesională din care făceau sau fac parte respondenții
în perioada implementării proiectelor de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Tineret,
Alte categorii. ,
2, 3.85%

elevi, 2,
studenţi, 1,
3.85%
1.92%

membrii in
asociatie/fundati
e, 15, 28.85%

voluntari seniori,
1, 1.92%

cadre didactice
(de la grădiniţă
la învăţământ
universitar), 5,
9.62%

formatori, 6,
11.54%

lucratori de
tineret, 20,
38.46%

Fig.
În privința roluluidetinut In cadrul proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+,
domeniul Tineret, cei mai mulți respondenți se declară a fi membru în echipa de
proiect (53,85%) și doar 18 sunt participanți la activitățile din proiect.
Frecvența răspunsurilor privind rolul deținut în cadrul
proiectelor de Parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret
28
24
18

Participant(a) la activitati din
proiect

Coordonator de proiect

Număr de răspunsuri
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Membru in echipa de proiect

Nivelul de apreciere privind măsura în care proiectele implementate în anul 2020
s-au adresat nevoilor de formare profesională și de dezvoltare personală ale
respondenților a crescut față de anul 2019 de la 4,44 la 4,59.
În ce măsură participarea la proiectele de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor dumneavoastră
de formare profesională?
Nivel de apreciere

Număr de
răspunsuri

În foarte mare măsură

39

În mare măsură

10

Suficient

2

În mică măsură

1

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de parteneriat
strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a
corespuns nevoilor respondenților de formare
profesională
39

10

În foarte mare
măsură

În mare
măsură

2

1

0

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

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

Nivel de apreciere

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

Număr de
răspunsuri

În foarte mare măsură

39

În mare măsură

10

Suficient

2

În mică măsură

1

39

10

În foarte mare
măsură

În mare
măsură

2

1

0

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri

In schimb, gradul de percepție al măsurii în care derularea unor proiecte de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret, a corespuns nevoilor institutiei
beneficiare a proiectului a înregistrat un scor mediu mai mic cu cu 0,01 puncte
față de 2019: de la 4,63 la 4,62.
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Număr de
răspunsuri

Nivel de apreciere
În foarte mare măsură

40

În mare măsură

9

Suficient

2

În mică măsură

1

Nu știu

0

Frecvența aprecierilor privind măsura în
care participarea la proiectele de
parteneriat strategic Erasmus+, domeniul
Tineret, a corespuns nevoilor instituției
beneficiare a proiectului
40

În foarte
mare
măsură

9

2

1

0

0

În mare
măsură

Suficient

În mică
măsură

Deloc

Nu știu

Număr de răspunsuri

Cei 52 de respondenți au apreciat în anul 2020 cu scor mediu de 4,73 colaborarea
cu personalul agenției care a asigurat consultanță pe toată durata proiectului, mai
mare cu 0,05 puncte față de 2019 (4,68). Aprecierile de ”Foarte bună” colaborare
la toate cele 5 aspecte vizate sunt între 67% și 75%.

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

39
38
36
38
35

5
6
7
5
9

0
0
1
0
0

1
1
1
1
1

7
7
7
8
7

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
39

38
7

5
Deschidere

Foarte bună

38

36
7

6
Amabilitate

Bună

7

7

Explicatii clare

Satisfăcătoare

5

8

Explicatii corecte

Foarte slabă
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35
9

7

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

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:4,73
4.78

Deschidere

4.77

Explicatii corecte

4.75

Amabilitate

4.67

4.67

Explicatii clare

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Scor mediu

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

Scor mediu în
anul 2020

Scor mediu în
anul 2019

4.78
4.75
4.67
4.77
4.67
4.73
94,6%

4.79
4.69
4.69
4.64
4.58
4.68
93.54%

Au fost făcute căteva comentarii referitoare la colaborarea cu experții agenției
care au oferit consultanță pe toată durata proiectului:
•

Proiectul a fost supervizat de AN Spania

•

Am fost partener in proiect. Am lucrat la cf celor stabilite de parteneriat
si de coordonator.

•

Nu am găsit opțiunea de excelent.Dau un exemplu cu privire la
promptitudine: nu de puține ori s-a întâmplat ca la întrebările adresate
să primesc un răspuns adecvat în aceeași zi până la nivel de sub o oră de
la trimitere iar uneori chiar în câteva minute. Inițial am crezut că așa sa întâmplat o dată dar ulterior am observat că este o practică
încorporată.
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•

In cadrul proiectului 2020-1-ES02-KA205-014883 - Youth Heritage suntem parteneri, proiectul fiind depus de partenerul din Spania.

Pandemia de COVID 19 a afectat în egală măsură și derularea proiectelor de parteneriat
din Domeniul Tineret, dar și colaborarea cu reprezentații ANPCDEFP.
Astfel, peste 34% dintre respondenți declară că toate activitățile prevăzute pentru anul
2020 au fost ”înghețate” și doar 13,46% consideră că nu au avut loc modificări față de
ceea ce a fost aprobat prin formularul de candidatură.

Frecvența răspunsurilor privind situațiile în care se află
proiectele de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret,
din cauza pandemiei
18

7

19

8

nu au avut loc modificări Altă situație. Vă rugăm
au fost ”înghețate” unele activități care erau
față de ceea ce a fost
să precizați care:
toate activitățile
prevăzute off-line s-au
prevăzut în formularul
prevăzute în anul 2020
derulat online
de candidatură
Număr de răspunsuri

Au fost făcute și următoarele precizări în legătură cu această situație excepțională:
•

Nu au fost realizate mobilitati;

•

Mobilitate a fost reprogramata;

•

Am amanat inceperea proiectului cu 2 luni;

•

Au fost reprogramate anumite intalniri transnationala;

•

Am amanat activitatile;

•

Inca nu sunt intarzieri sau amanari legate de intalniri pentru ca nu au fost
planificate in perioada aceasta.
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Cu toate acestea, colaborarea cu personalul ANPCDEFP în depășirea problemelor
apărute în implementare din cauza pandemiei de COVID 19 a obținut un scor mediu
mai bun (4,74) decît cel de la aprecierea măsurată față de o situație ordinară (4,73).
Scorul mediu pe toate cele 5 componente vizate poate fi vizualizat în graficul următor:

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agențieipentru rezolvarea problemelor
apărute în impl ementarea proiectelor de parteneriat strategic
Erasmus+, domeniul Tineret, din cauza pandemiei
Scor total: 4,74

4.70

4.70

Explicatii clare

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.76

4.76

4.76

Explicatii corecte

Deschidere

Amabilitate

Scor mediu

Doi respondenți au inserat și comentarii suplimentare:
•

Nu a fost cazul, in calitate de partener. Totusi, din alte experiente pot
sugera sa Agentia face trimitere la coordonator in caz de aparitie a unor
probleme. Uneori este de ajutor sprijinul Agentiei partenerului.

•

Apreciez foarte mult că au înțeles situația și au fost proactivi chiar și în
condiții de incertitudine.

Colaborarea cu personalul Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al
proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret a înregistrat o
scădere a scorului mediu pentru cele 5 aspecte vizate, de la 4,71 în 2019 la 4,54
în 2020.

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

22
22
22
22
22

1
1
1
1
2

0
0
0
0
0

3
3
3
3
2

26
26
26
26
26
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Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor
de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret
26
22

26
22

Deschidere

Foarte bună

26
22

Amabilitate

Bună

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

26
22

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Foarte slabă

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

26

22

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2020

Scor mediu în
anul 2019

4,52
4,62
4,52
4,52
4,52
4,54
90,80%

4.63
4.63
4.71
4.78
4.78
4.71
94.12%

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:4,54
4.62
4.52

4.52

4.52

4.52

Deschidere

Amabilitate

Explicatii clare

Explicatii corecte

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Scor mediu

Respondenții au apreciat în majoritate ca fiind suficientă ( 42,31%) și relativ
suficientă (40,38%) finanțarea acordată:
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Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul
proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+, domeniul Tineret
22

21

8

1
Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei beneficiare

Au fost făcute căteva comentarii :
•

Ar fi nevoie de o aliniere a sumelor dedicate dezvoltării produselor
intelectuale, la o medie europeană în condițiile în care piața muncii, mai
ales în pandemie, este foarte fluidă la nivel transnațional.De exemplu,
sumele dedicate experților IT sunt de peste patru ori mai mici față de unele
țări în condițiile în care salariile pe acest domeniu în comparația dintre țări,
nu cunosc aceeași proporție. Altă anomalie este reprezentată de
încadrarea profesioniștilor din domeniul IT- zona digitală -programare în
categoria așa numiților „tehnicieni”, cu o sumă considerabil mai mică decât
personalul din educație ceea ce, din nou, nu corespunde realității de pe
piața muncii și nici complexității munci depuse de cei care lucrează ca
experți pe domeniul IT ;

•

Reducerea uriașă a sumelor pe evenimente de multiplicare ori formarea
personalului, dacă se întâmplă online, arată o apreciere redusă a educației
în mediul digital și dau un mesaj nepotrivit pe acest domeniu făcând dificilă
derularea activităților în condiții corespunzătoare din punct de vedere
calitativ."

•

Am avut niste taieri de buget pe zone care erau, dupa parerea noastra,
importante. Apreciem faptul ca am fost finantati, dar ar fi minunat daca near fi ramas bugetul cum era prevazut, pentru a putea imlementa totul asa
cum a fost planificat ;

•

La munca egala, ar trebui retribuție egala în parteneriate internaționale ;
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•

Diferente intre fee-uri mari intre tari.

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 80,77% dintre aceșția au
răspuns că nu au observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care
pot ridica probleme de integritate, în timp ce doar 9,62% dintre respondenții
afirmă că nu au interacționat cu angajații.
Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
80.77%

0.00%

0.00%

5.77%

3.85%

9.62%

Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP

III.3.6 Beneficiari de proiecte de Dialog in domeniul tineretului
Dacă în anul în anul 2019 au fost implicați în proiecte de dialog in domeniul
tineretului

10 respondenți, în 2020 numărul acestora a crescut la 39,

reprezentând 1,26% din numărul respondenților care au dat răspunsuri complete.
Cei mai mulți dintre ei (45,95%) declară, ca și în alți ani, apartenența la ONGuri/asociații/fundații. Există însă de această data o mai mare diversitate de
instituții reprezentate, așa cum se poate vedea din graficul de mai jos :
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Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei din care
făceau sau fac parte în perioada implementarii proiectelor de
Dialog structurat
Liceu/Colegiu
teoretic, 1, 2.70%

Institutie publica
(alta decat ISJ sau
DJST), 2, 5.41%

Scoala gimnaziala,
4, 10.81%

ISJ/ISMB, 2, 5.41%

Universitate, 8,
21.62%
ONG, asociație,
fundație, 17,
45.95%

Colegiu/Liceu
vocational/tehnolo
gic, 3, 8.11%

Fig.

În ceea ce privește apartenența la o anumită categorie profesională, cea mai bine
reprezentată este categoria ”membru ONG/asociație/fundație„ (24,32%), iar cel
mai slab reprezentate (1 respondent) sunt voluntarii și directorii de școală.
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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
allte persoane
aflate pe piata
muncii, 1, 2.70%

voluntari, 1, 2.70%

studenţi, 7, 18.92%

lucratori de
tineret, 5, 13.51%

formatori, 4,
10.81%

membru ONG,
asociație, fundație,
9, 24.32%

inspectori şcolari,
2, 5.41%

directori de şcoală,
1, 2.70%

cadre didactice (de
la grădiniţă la
învăţământ
universitar), 7,
18.92%

Fig.

Respondenții declară în procent de 54,05% că joacă rolul de membru în echipa
de implementare a proiectului Dialog

in domeniul tineretului

finanțat prin

programul Erasmus+. Un singur respondent precizează că rolul său a fost de
consultant politici de tineret în domeniul educației.
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Frecvența răspunsurilor privind rolul deținut de respondenți în
cadrul proiectelor de Dialog, Erasmus+

20

10

9

2

Ati avut alt rol

Coordonator de proiect

Participant(a) la
activitati din proiect

Membru in echipa de
proiect

Număr de răspunsuri

Fig.
Nivelurile de apreciere din anul 2020 privind măsura în care proiectele de dialog
in domeniul tineretului au răspuns nevoilor de formare profesională și de
dezvoltare personală ale participanților au înregistrat o ușoară creștere, de la
4,13 șa 4,16, respectiv de 4,22.
În ce măsură participarea la proiectele de Dialog in domeniul
tineretului,

Erasmus+, 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 Dialog
structurat, Erasmus+, a corespuns
nevoilor respondenților de formare
profesională

Număr de
răspunsuri
18

18

14

14
4

4
1
0

În foarte
mare
măsură

În mare
măsură

Suficient

1

0

În mică
măsură

Deloc

Număr de răspunsuri
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În ce măsură participarea la proiectele de Dialog in domeniul tineretului,
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

Suficient
În mică
măsură
Deloc

21

21

11
3

11
3

2

Suficient

În mică
măsură

2
0

În foarte
mare
măsură

În mare
măsură

0
Deloc

Număr de răspunsuri

Și în ceea ce privește nivelul de apreciere al măsurii în care participarea la
proiectele de Dialog in domeniul tineretului a corespuns nevoilor instituției, în anul
2020 s-a înregistrat o ușoară creștere, de la 4,13 la 4,25 puncte.
În ce măsură derularea unor proiecte de Dialog in domeniul tineretului,
Erasmus+, 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
20
9

Frecvența aprecierilor privind măsura în care
participarea la proiectele de Dialog
structurat, Erasmus+, a corespuns nevoilor
instituției beneficiare a proiectului
20
9

6
0
0

În foarte
mare
măsură

În mare
măsură

6
Suficient

0

0

2

În mică
măsură

Deloc

Nu știu

Număr de răspunsuri

2
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În schimb, nivelul aprecierilor privind colaborarea cu personalul agenției a
continuat să scadăde la 4,54 în anul 2019 la 4,41 în anul 2020.
Cum apreciaţi colaborarea cu personalul Agenţiei care v-a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele proiectelor de Dialog in
domeniul tineretului, Erasmus+ implementate?
foarte
bună

bună

satisfăcătoare

foarte
slabă

nu pot aprecia
/nu se aplică

21
20
20
20
22

7
8
7
8
6

2
2
3
2
2

1
1
1
1
1

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 Dialog Erasmus+
21

20

7

6

20

8

2 1
Deschidere

Foarte bună

6

7

Bună

8

6
3

2 1
Amabilitate

22

20

Satisfăcătoare

Explicatii corecte

Foarte slabă

Explicatii clare,
Deschidere
Amabilitate
Explicatii corecte
Promptitudine în răspuns (la email, scrisori, telefon)
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6

2 1

1

Explicatii clare,

6

6
2 1

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2020

Scor mediu în
anul 2019

4.35
4,44
4,40
4,40
4,48
4,41
88,20%

4,17
4.38
4.58
4.79
4.79
4.54
90.83%

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 Erasmus+,
Scor total: 4,41
4.48
4.44
4.40

4.40

Amabilitate

Explicatii corecte

4.35

Explicatii clare

Deschidere

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Scor mediu

Pandemia de COVID 19 a afectat în egală măsură și derularea proiectelor de
Dialog structurat, dar și colaborarea cu reprezentații ANPCDEFP.
Astfel, peste 43% dintre respondenți declară că toate activitățile prevăzute pentru
anul 2020 au fost ”înghețate” și doar 24,32% consideră că nu au avut loc
modificări față de ceea ce a fost aprobat prin formularul de candidatură.
Frecvența răspunsurilor privind situațiile în care se află
proiectele Erasmus+, de Dialog, din cauza pandemiei
16

9

9

3

au fost ”înghețate” unele activități care eraunu au avut loc modificări Altă situație. Vă rugăm
toate activitățile
prevăzute off-line s-au față de ceea ce a fost
să precizați care:
prevăzute în anul 2020
derulat online
prevăzut în formularul
de candidatură
Număr de răspunsuri
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Trei dintre respondenți ai făcut următoarele precizări în legătură cu această
situație excepțională:
•

Au fost ținute doar o parte din activitățile programate, în funcție de
evoluția pandemiei, urmează să realizăm și celelalte activități.
Organizația a solicitat modificarea perioadei de implementare prin act
adițional;

•

proiectul în care suntem inițiatori abia a început în luna noiembrie 2020,
dar suntem și parteneri în alt K3 iar în acest caz unele activități s-au
derulat online;

•

Am fost nevoiti să prelungim perioada de implementare a proiectului
pentru a desfășura activitățile în condițiile impuse de pandemie.

Cu toate acestea, colaborarea cu personalul ANPCDEFP în depășirea problemelor
apărute în implementare din cauza pandemiei de COVID 19 a obținut un scor
mediu mai bun (4,46) decît cel de la aprecierea măsurată față de o situație
ordinară, în general (4,41). Scorul mediu pe toate cele 5 componente vizate poate
fi vizualizat în graficul următor:

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei pentru rezolvarea problemelor
apărute în implementarea proiectelor de Dialog, Erasmus+, din
cauza pandemiei
Scor total:4,46
4.45

4.45

Amabilitate

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

4.49

4.49

Deschidere

Explicatii corecte

4.41

Explicatii clare

Scor mediu
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Gradul de apreciere a colaborării cu personalul ANPCDEFP în timpul misiunilor
de control/audit a continuat să scadă și în 2020, de la 4,69 în 2019 la 4,40. Cu
toate acestea, procentul aprecierilor de ”Foarte bună” continuă să fie peste 48%
pentru toate cele 5 aspecte vizate.

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

18
18
18
18
18

6
6
6
6
6

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

10
10
10
10
10

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei în timpul misiunilor de control/audit al
proiectului/proiectelor de Dialog, Erasmus+?
18

18

18

10
6

10
6

2 1
Deschidere

Foarte bună

18
10

Bună

10

6

10

6

2 1
Amabilitate

18

6

2 1
Explicatii clare

Satisfăcătoare

2 1
Explicatii corecte

Foarte slabă

2 1
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică
Scor mediu în
anul 2020

Scor mediu în
anul 2019

4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
88%

4.69
4.69
4.69
4.69
4.69
4.69
93.75%

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

Doar 40,54% dintre respondenți au apreciat sprijinul financiar oferit prin
program pentru proiectele de Dialog ca fiind Suficient.
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Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

3

12

15

7

In cazul organizatiei beneficiare

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul
proiectelor de Dialog in domeniul tineretului
40.54%
32.43%

18.92%
8.11%

Insuficient

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

In cazul organizatiei beneficiare

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 62,16% dintre aceșția au
răspuns că nu au observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate, în timp ce 21,62% dintre respondenții afirmă că nu
au interacționat cu angajații.
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Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
62.16%

21.62%
2.70%

2.70%

10.81%
0.00%

Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP

III.4 Rezultatele ale respondenților beneficiari de proiecte finanțate prin
Corpul European de Solidaritate
Dacă în anul 2019 numai 4 dintre respondenți au declarat că au fost implicați în
în proiecte din finanțate prin Corpul European de solidaritate, în 2020 un număr
de 104 respondenți au răspuns afirmativ la această întrebare, adica un procent
de 3,49% din totalul de respondenți care au completat chestionarul în
integralitatea lui. Dintre aceștia, 61 au fost implicați în proiecte de voluntariat și
55 în proiecte de solidaritate.
III.4.1 Beneficiari de proiecte de voluntariat
Respondenții implicați în proiecte de voluntariat declară în proporție de 91,23%
că instituția/organizația din care fac parte pe durata implementării proiectelor de
voluntariat este de tipul ONG/Asociație/Fundație. Repartiția respondenților ăn
funcție de tipul instituției beneficiare poate fi vizualizată în graficul de mai jos:
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Tipul instituţiei din care făceaţi sau faceti parte
pe durata implementarii proiectelor de
voluntariat
Alt tip de
institutie, 1,
1.75%Instituție

Grup informal,
2, 3.51%

învățământ
superior, 1,
1.75%

Autoritate
publica locala,
1, 1.75%

ONG, asociatie,
fundatie, 52,
91.23%

Respondenții au precizat în proporție de 61,40% că aparțin categoriei
profesionale ”Lucrători de tineret”. Repartiția acestora în funcție de categoria
profesională pe care o declară poate fi urmărită în graficul următor:
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Repartiția numărului de respondenți în funcție de
categoria profesională din care fac/făceau parte pe
durata implementarii proiectelor de voluntariat

voluntari, 1,
1.75%

allte persoane
aflate pe piata
muncii, 1, alte categorii.,
4, 7.02%
1.75%

studenţi, 6,
cadre didactice
10.53%
(de la grădiniţă
la învăţământ
universitar), 3,
5.26%

formatori, 7,
12.28%
lucratori de
tineret, 35,
61.40%

În ceea ce privește rolul deținut în cadrul proiectelor de voluntariat, respondenții
declară că sunt coordonatori de proiect în procent de 45,90%, în timp ce doar o
persoană declară că deține rolul de coach. Repartiția răspunsurilor pentru toate
celelalte categorii poate fi urmărită în graficul de mai jos:
Repartiția răspunsurilor privind rolurile deținute de
respondenți în proiectele de voluntariat
28

4

6

7

7

Mentor

Facilitator

8

1
Ati avut alt
rol

Pregătitor Participant(a)
lingvistic la mobilitate

Număr de răspunsuri
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Membru in Coordonator
echipa de
de proiect
proiect

Respondenții care au răspuns la întrebarea referitoare la tipul de proiect de
voluntariat la care au participat declară într-un procent de 51,85% că au fost parte
a unui proiect de voluntariat internațional. Repartiția răspunsurilor este ilustrată
de graficul următor:
Repartiția răspunsurilor privind tipul de voluntariat al
respondenților

Voluntariat
național, 29.63%
Voluntariat
international,
51.85%
Atat voluntariat
national cat si
international,
29.63%

Voluntariat național

Atat voluntariat national cat si international

Voluntariat international

În ceea ce privește tipul de activități derulate în cadrul proiectelor de voluntariat,
respondenții declară implicarea lor în mai multe tipuri de activități, așa cum reiese
din graficul de mai jos:
Repartiția răspunsurilor privind tipul de activități derulate în
voluntariat de către respondenți
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Număr de răspunsuri
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Activitati de coordonare a
echipelor de voluntari

Următoarele aspecte vizate de chestionar au fot cele legate de măsura în care
participarea la proiectele de voluntariat finanțate prin Corpul European de
Solidaritate a corespuns nevoilor de formare profesională (gradul de satisfacție
4.10) și de dezvoltare personală (gradul de satisfacție 4.19). Este important de
remarcat faptul că, în ambele situații, procentul de respondenți care a răspuns
”În foarte mare măsură” a depășit 50%.
Graficele care urmează ilustrează frecvența aprecierilor oferite de cei 57 de
respondenți:

Frecvența nivelurilor de apreciere privind măsura în care
proiectele de voluntariat corespund nevoilor respondenților de
formare profesională
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Frecvența nivelurilor de apreciere privind măsura în care
proiectele de voluntariat corespund nevoilor respondenților de
dezvoltare personală
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În ceea ce privește măsura în care participarea la proiectele de voluntariat
finanțate prin programul Corpul European de Solidaritate a corespuns nevoilor
instituției beneficiare, gradul de satisfacție este de 4.48, un procent de 61,40%
dintre respondenți afirmând că acest lucru s-a întâmplat ”În foarte mare măsură”.
Graficul de mai jos ilustrează această situație:

Frecvența nivelurilor de apreciere privind măsura în care
proiectele de voluntariat corespund nevoilor instituțiilor
beneficiare sau ale grupurilor informale ale proiectelor
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nu stiu

Criza sanitară a anului 2020 a afectat într-o oarecare măsură implementarea
proiectelor de voluntariat finanțate prin programul Corpul European de
Solidaritate. Așa cum se poate vedea din tabelul și graficul de mai jos, doar
17,54% dintre respondenți declară că mobilitățile fizice s-au realizat fără
modificări față de cele aprobate prin formularul de candidatură, în timp ce 49,12%
dintre ei spun că unele activități au fost înlocuite cu activități de tip ”blended”, iar
alte activități au fost amânate (42,11%).

Frecvența răspunsurilor privind situațiile proiectelor de
voluntariat din cauza pandemiei
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În ceea ce privește colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat
informare și consultanță în toate etapele (depunere și implementare) proiectelor
de voluntariat finanțate prin programul Corpul European de Solidaritate, gradul
de satisfacție al celor 57 de respondenți este de 4,79, cu următoarele scoruri
medii pentru cele 5 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
voluntariat
Scor total: 4,79
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răspuns (la email,
scrisori, telefon)
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Frecvența aprecierilor respondenților și procentul total al acestora distribuite pe
cele 5 aspecte vizate este ilustrată de următoarele grafice:

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele de implementare a proiectelor de voluntariat
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Nu pot aprecia/Nu se aplică

Procent din numărul total al aprecierilor privind
colaborarea cu personalul Agenţiei care a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele de
implementare a proiectelor de voluntariat
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Criza sanitară provocată de pandemia de COVID 19 a afectat doar în mică
măsură această percepție a respondenților vizavi de deschiderea, amabilitatea,
promptitudinea în răspuns, explicațiile clare și corecte oferite de experții
ANPCDEFP. Gradul total de satisfacție a scăzut doar cu 0,03 puncte, de la 4,76
la 4,79. Graficele de mai jos ilustrează scorurile medii precum și procentul din
numărul total al aprecierilor pentru aspectele vizate:
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Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei pentru rezolvarea problemelor
apărute in implementarea proiectelor de voluntariat din cauza
pandemiei
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Procent din numărul total al aprecierilor privind
colaborarea cu personalul Agenţiei pentru rezolvarea
problemelor apărute in implementarea proiectelor de
voluntariat din cauza pandemiei
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Respondenții au apreciat în proporție de peste 47% ca fiind foarte bună colaborarea cu
personalul ANPCDEFP în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor de voluntariat

finanțate prin programul Corpul European de Solidaritate. Gradul de satisfacție pe
toate cele 5 aspecte vizate este de 4,65 de puncte din 5 posibile, iar scorurile medii sunt
ilustrate în figura următoare:
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Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei aflat în misiune de
audit/control al proiectelor de voluntariat
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Graficul de mai jos prezintă procentul din numărul total al aprecierilor privind
colaborarea cu personalul agenției aflat în misiuni de control/audit al proiectelor
proiectelor de voluntariat finanțate prin programul Corpul European de

Solidaritate:

Procent din numărul total al aprecierilor privind
colaborarea cu personalul Agenţiei aflat în misiune de
audit/control al proiectelor de voluntariat
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În ceea ce privește măsura în care sprijinul financiar a fost sau nu suficient
organizațiilor beneficare ale unor proiecte de voluntariat CES pentru
implementare, cei 57 de respondenți consideră în proporție de peste 42% că sunt
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acesta este Suficient pentru derularea mobilităților. În schimb, pentru nevoile
organizației beneficiare, acest sprijin financiar este considerat Relativ suficient
într-un procent de 52.63%. Frecvența aprecierilor este ilustrată de graficul de mai
jos:
Procent din numărul total al aprecierilor privind sprijinul financiar
oferit în cadrul proiectelor de voluntariat
52.63%
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3.51%
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În cazul organizației beneficiare

Un număr de cinci respondenți au făcut următoarele precizări:
•

In ultimii ani in Craiova chiriile au crescut foarte mult, iar avand in vedere
suma totala si sprijinul obligatoriu pentru hrana care este destul de mare,
trebuie facut ceva slalom pentru a asigura toate cele necesare unui stagiu
de calitate.

•

"Cred că este necesar de prevăzut în ghidul solicitanților mai multe
informații și mai explicite cu referire la costuri excepționale și de inserat
puncte cu referire la costuri neprevăzute ce pot apărea în perioada de
implementare a proiectului. Voi da două exemple:
-

organizație/un grup aflat la început de drum în ceea ce
privește solicitarea de finanțare și cu o expertiză minimă în
ceea ce privește scrierea unei solicitări de finanțare,e posibil
să nu cunoască anumite costuri ce pot apărea în
implementarea proiectului. Exemplu: viză, suport lingvistic
etc;

-

Costuri neprevăzute: sunt unele organizații din program,
care solicită un cost lunar pentru implicare lor în proiect în
calitate de participant. Situații concrete: Nu am dat de nici o
organizație din Georgia care să nu solicite un cost lunar
pentru faptul că sunt organizația de trimitere a unui voluntar."
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•

Ar fi utile niște granturi operaționale - însă programul nu prevede această
opțiune.

•

Sumele nu s-au modificat considerabil de ani de zile din TiA, exceptand
cresterea cu 1 euro/zi din Erasmus+, in schimb toate preturile au crescut.
Ne este destul de greu sa oferim un cadru propice voluntarilor. Ne-ar
placea sa putem sa le oferim mai multe contexte si activitati de invatare in
imprejurimi, dar financiar adesea nu ne putem permite. Ca organizatie
beneficiara, intr-o localitate de munte unde iarna consumul de gaz ajunge
si la 1.000 de lei/luna/apartament, trebuie sa facem foarte des
compromisuri pentru a putea plati si taxele, plata coordonatorilor si
mentorilor fiind defavorizate in acest sens. Incercam sa oferim servicii de
calitate, dar in acelasi timp, avem luni in care nu ne putem permite sa ii
platim la valoarea adevarata a muncii lor.

•

Este necesara cresterea sumelor forfetare, alinierea acestora cu cele din
Portugalia sau Polonia.

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 80,70% dintre aceșția au
răspuns că nu au observant fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate, în timp ce doar 5,26% dintre respondenții afirmă
că nu au interacționat cu angajații.
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Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
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Gradul de apreciere al culturii integrității este de 4,54 din 5 puncte posibile, iar
repartiția răspunsurilor poate fi urmărită în graficul de mai jos:

Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
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III.4.2 Beneficiari de proiecte de solidaritate
Dacă în anul 2019 doar 3 respondenți au declarat că au fost implicați în proiecte
de solidaritate CES, în 2020 numărul de respondenți a crescut până la 55.
Respondenții implicați în proiecte de solidaritate declară într-o proporție
covârșitoare de 82,69% că instituția/organizația din care fac parte pe durata
implementării proiectelor de solidaritate este de tipul ONG/Asociație/Fundație.
Repartiția respondenților ăn funcție de tipul instituției beneficiare poate fi
vizualizată în graficul de mai jos:
Repartiția respondenților în funcție de tipul instituţiei din care
făceau sau fac parte în perioada implementarii proiectelor de
solidaritate
Autoritate
publica locala,
1.92%

Grup
informal,
15.38%

ONG, asociatie,
fundatie, 82.69%

Autoritate publica locala

Grup informal

ONG, asociatie, fundatie

Respondenții au precizat în proporție de 55,77% că aparțin categoriei
profesionale ”Lucrători de tineret”. Repartiția acestora în funcție de categoria
profesională pe care o declară poate fi urmărită în graficul următor:
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Repartiția respondenților în funcție de categoria
profesională din care făceau sau fac parte în perioada în
care aţi participat la implementarea proiectelor de
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În ceea ce privește rolul deținut în cadrul proiectelor de voluntariat, respondenții
declară că sunt reprezentanți ai grupului de solidaritate în procent de 44,23%, în
timp ce doar 7 persoan4 declară că că au avut alte roluri, precum: reprezentant
legal al organizației coordonatoare, reprezentant al organizației de suport al
grupului de inițiativă, coorodnator de proiect, coorodnator al grupului de
solidaritate. Repartiția răspunsurilor pentru celelalte categorii poate fi urmărită în
graficul de mai jos:
Frecvența răspunsurilor privind rolul jucat
implementarea proiectelor de solidaritate la care au
participat/participa respondenții
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Număr de răspunsuri
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grupului de
solidaritate

Respondenții care au răspuns la întrebarea referitoare la tipul activități la care au
participat declară mai mult de o activitate, bifând deseori chiar pe toate cele patru
vizate de variantele de răspuns. Repartiția răspunsurilor este ilustrată de graficul
următor:
Frecvența răspunsurilor privind tipul de activități la care au
participat/participa respondenții în proiectul/proiectele de
solidaritate
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Număr de răspunsuri

Următoarele aspecte vizate de chestionar au fot cele legate de măsura în care
participarea la proiectele de solidaritate CES a corespuns nevoilor de formare
profesională (gradul de satisfacție 4.28) și de dezvoltare personală (gradul de
satisfacție 4.16). Este important de remarcat faptul că, în ambele situații,
procentul de respondenți care a răspuns ”În foarte mare măsură” a depășit 47%.
Graficele care urmează ilustrează frecvența aprecierilor oferite de cei 52 de
respondenți:
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Frecvența aprecierilor privind măsura în care proiectele de
solidaritate la care au participat sau participă respondenții au
corespuns nevoilor acestora de formare profesională
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Frecvența aprecierilor privind măsura în care proiectele de
solidaritate la care au participat sau participă respondenții au
corespuns nevoilor acestora de dezvoltare personală
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În ceea ce privește măsura în care participarea la proiectele de solidaritate CES
a răspuns nevoilor grupului de solidaritate, gradul de satisfacție este de 4.47, un
procent de 61,54% dintre respondenți afirmând că acest lucru s-a întâmplat ”În
foarte mare măsură”. Graficul de mai jos ilustrează această situație:
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Frecvența aprecierilor privind măsura în care proiectele de
solidaritate la care au participat sau participă respondenții au
corespuns nevoilor grupului de solidaritate
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Respondenții au declarat în procent de 65,38% că ”În foarte mare măsură”
derularea proiectelor de solidaritate a corespuns și nevoilor comunității căreia i
s-au adresat activitătile. Gradul de satisfacție care rezultă din repartiția
răspunsurilor este de 4,57.

Frecvența aprecierilor privind măsura în care proiectele de
solidaritate la care au participat sau participă respondenții au
corespuns nevoilor comunității
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Criza sanitară a anului 2020 a afectat implementarea proiectelor de solidaritate,
așa cum reiese din răspunsurile la întrebarea punctuală refitoare la efectele
pandemiei de COVID 19. Așa cum se poate vedea din graficul de mai jos, doar
13,46% dintre respondenți declară că nu au avut loc modificări față de cele
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aprobate prin formularul de candidatură, în timp ce 63,46% dintre ei spun că
unele activități care erau prevăzute a se desfășura într-un format off-line au fost
derulate on-line.

Frecvența răspunsurilor privind situațiile în care se află
proiectele de solidaritate din cauza pandemiei
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În ceea ce privește colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat
informare și consultanță în toate etapele (depunere și implementare) proiectelor
de solidaritate CES, gradul de satisfacție al celor 52 de respondenți este de 4,71,
cu următoarele scoruri medii pentru cele 5 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 solidaritate
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scrisori, telefon)

Deschidere

Media

Frecvența aprecierilor respondenților și procentul total al acestora distribuite pe
cele 5 aspecte vizate este ilustrată de următoarele grafice:

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele de implementare a proiectelor de solidaritate
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Satisfacatoare

Foarte slabă
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0

0

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Procent din numărul total al aprecierilor privind colaborarea cu
personalul Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în
toate etapele de implementare a proiectelor de solidaritate
88.46%

86.54%

82.69%

78.85%

15.38%
7.69%

0.00%
Deschidere

Foarte buna

5.77%

Buna

1.92%

0.00%
Explicatii clare

Satisfacatoare

15.38%

13.46%

0.00%

Amabilitate

80.77%

Explicatii corecte

Foarte slabă

0.00% 0.00%
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Criza sanitară provocată de pandemia de COVID 19 a condus la creșterea cu
0,07 puncte a scorului mediu (de la 4,71 la 4,78) al percepției respondenților
vizavi de deschiderea, amabilitatea, promptitudinea în răspuns, explicațiile clare
și corecte oferite de experții ANPCDEFP. Graficele de mai jos ilustrează scorurile
medii precum și procentul din numărul total al aprecierilor pentru aspectele vizate:

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei pentru rezolvarea
problemelor apărute în implementarea proiectelor de
solidaritate din cauza pandemiei
Scor total:4,78
4.80
4.78

4.78

Deschidere

Explicatii clare

4.80

4.73

Explicatii corecte

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

Amabilitate

Procent din numărul total al aprecierilor privind colaborarea cu
personalul Agenţiei pentru rezolvarea problemelor apărute în
implementarea proiectelor de solidaritate din cauza pandemiei
86.54%

84.62%

9.62%
1.92%
Deschidere

Foarte buna

86.54%

7.69%

1.92%

Amabilitate

Buna

82.69%

11.54%

7.69%

1.92%

Explicatii clare

Satisfacatoare

82.69%

9.62%
5.77%
0.00%

1.92%
Explicatii corecte

Foarte slabă

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Respondenții au apreciat în proporție de peste 38% ca fiind foarte bună colaborarea cu
personalul ANPCDEFP în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor de solidaritate

CeS. Gradul de satisfacție pe toate cele 5 aspecte vizate este de 4,73de puncte din 5
posibile, iar scorurile medii sunt ilustrate în figura următoare:

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei aflat în misiune de
control/audit al proiectelor de solidaritate
Scor total:4,73
4.74

4.74

Deschidere

Amabilitate

4.74

4.74

4.69

Explicatii clare

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

Graficul de mai jos prezintă procentul din numărul total al aprecierilor privind
colaborarea cu personalul agenției aflat în misiuni de control/audit al proiectelor
de solidaritate CES:

Procent din numărul total al aprecierilor privind colaborarea cu
personalul Agenţiei aflat în misiune de control/audit al
proiectelor de solidaritate
53.85%
40.38%

53.85%

40.38%

3.85%
Deschidere

Foarte buna

5.77%

Amabilitate

53.85%

40.38%

38.46%
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Foarte slabă

53.85%

3.85%
0.00%
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

În ceea ce privește măsura în care sprijinul financiar a fost sau nu suficient
organizațiilor beneficare ale unor proiecte de solidaritate CES pentru
implementare, cei 52 de respondenți consideră în proporție de peste 42% că
acesta este Suficient pentru derularea mobilităților. În schimb, pentru nevoile
organizației beneficiare, acest sprijin financiar este considerat Relativ suficient
într-un procent de 44,23%. Frecvența aprecierilor este ilustrată de graficul de mai
jos:
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Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în
cadrul proiectelor de solidaritate
26
23

22
15

14

2

1
In cazul mobilitatii/mobilitatilor de care ati
beneficiat
Insuficient

1
In cazul organizatiei beneficiare

Relativ suficient

Suficient

Nu stiu/Nu este cazul

Ultimul aspect vizat de chestionar este modul în care respondenții apreciază
cultura integrității în ANPCDEFP. Un procent de 82,69% dintre aceșția au
răspuns că nu au observant fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot
ridica probleme de integritate, în timp ce doar 1,92% dintre respondenții afirmă
că nu au interacționat cu angajații.
Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
82.69%

5.77%

1.92%

5.77%

1.92%

1.92%

Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP

Fig.
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Gradul de apreciere al culturii integrității este de 4,46 din 5 puncte posibile, iar
repartiția răspunsurilor poate fi urmărită în graficul de mai jos:

Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
43

3

1

3

1

1

Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP
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III.5 Rezultatele ale respondenților beneficiari de proiecte finanțate prin
Mecanismul financiar SEE
Spre deosebire de anul 2019, când un singur respondent la chestionar a declarat
că a fost implicat în activități derulate în cadrul unui proiect finanțat prin
Mecanismul financiar SEE, în 2020 un număr de 215 de respondenți au răspuns
DA la aceeași întrebare. Dintre aceștia, 204 au declarat și tipul de proiect pe care
îl implementează sau la care participă, după cum se poate vedea în tabelul de
mai jos:

Tip proiect
Proiecte de mobilitate, învățământ universitar
Proiecte de cooperare, învățământ universitar
Proiecte de cooperare, învățământ preuniversitar
Proiecte pentru învățământul profesional și tehnic
Proiecte pentru incluziunea copiilor romi în școală
Vizite pregătitoare
Total

Număr de
răspunsuri
125
18
22
10
18
11
204

Procent din numărul
total de răspunsuri
61.27%
8.82%
10.78%
4.90%
8.82%
5.39%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de tipul de proiect implementat se
poate vedea și în figura următoare:

Fig.
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Dintre cei 204 de respondenți, mai mult de jumătate declară că aparțin unei
instituții de învățământ superior (65,69%). Cel mai slab reprezentante sunt
instituții precum autoritatea publică locală (1), autoritatea publică națională (2),
școala specială/centru de educație incluzivă (2), precum și un institut de
cercetare (1). Repartiția numărului de respondenți în funcție de tipul instituției în
care activează pe durata implementării proiectului SEE se poate vedea din
tabelul și figura de mai jos:

Tip instituție
Liceu/ Colegiu Teoretic
Școală gimnazială
Colegiu/ Liceu tehnologic/ profesional
ISJ/ ISMB
Școală specială/ Centru de educație incluzivă
Instituție de învățământ superior
Casa corpului didactic
CJRAE
ONG, asociație, fundație
Autoritate publică locală
Autoritate publică națională
Altele (vă rugăm să menționați)
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Număr de
răspunsuri
3
8
11
4
2
134
9
10
11
1
2
9

Procent din numărul total
de răspunsuri
1.47%
3.92%
5.39%
1.96%
0.98%
65.69%
4.41%
4.90%
5.39%
0.49%
0.98%
4.41%

.

În ceea ce privește categoria de participanți din care fac parte, cei 204 de
respondenți declară într-un procent de 44,12% că sunt studenți, respectiv cadre
didactice (30,39%). Cel mai slab reprezentanți sunt elevii (0.98%), voluntarii
(1.47%) și formatorii (1.96%). La categoria Altele, respondenții au marcat:
coordonator Erasmus+, personal administrativ universitar, personal didactic
auxiliar, membru în echipa de implementare (responsabil financiar, manager,
responsabil comunicare) și beneficiar de mobilitate. Repartiția respondenților în
funcție de categoria profesională din care fac parte pe durata proiectului poate și
văzută în tabelul și figura de mai jos:
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Categoria
elevi
studenți
cadre didactice
directori școlari
inspectori școlari
formatori
voluntari
alte persoane aflate pe piața forței de muncă
Altele (vă rugăm să menționați)
Total

Număr de
răspunsuri
2
90
62
8
4
16
3
9
10
204

Procent din
numărul total de
răspunsuri
0.98%
44.12%
30.39%
3.92%
1.96%
7.84%
1.47%
4.41%
4.90%

Repartiția numărului de respondenți în funcție categoria
profesională din care fac/făceau parte în perioada în care
sunt/au fost implicați în proiectului/proiectelor SEE

alte persoane
aflate pe piața
forței de muncă, 9,
4.41%

Altele (vă rugăm să
menționați), 10,
4.90%

elevi, 2, 0.98%

voluntari, 3, 1.47%

inspectori școlari,
4, 1.96%

formatori,
16, 7.84%

directori școlari, 8,
3.92%

studenți, 90,
44.12%

cadre didactice,
62, 30.39%
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În ceea ce privește rolul deținut în proiect, cei 204 de respondenți au răspuns în
proporție de 50,98% că sunt participanți la mobilități, în timp ce doar 8,82% sunt
participanți la activitățile proiectului.

Rol
Coordonator de proiect
Membru în echipa de proiect
Participant la mobilități
Participant la activitățile proiectului
Altele (vă rugăm să menționați)
Total

Număr de
răspunsuri
44
35
104
18
3
204

Procent din
numărul total
de răspunsuri
21.57%
17.16%
50.98%
8.82%
1.47%

Repartiția respondenților în funcție de rolul jucat în proiectul finanțat prin
Mecanismul financiar SEE este ilustrată și de următoarea figură:

Următoarele aspecte vizate de chestionar au fot cele legate de măsura în care
participarea la proiectele finanțate prin Mecanismul financiar SEE a corespuns
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nevoilor de formare profesională (gradul de satisfacție 4.49) și de dezvoltare
personală (gradul de satisfacție 4.34). Este important de remarcat faptul că, în
ambele situații, procentul de respondenți care a răspuns ”În foarte mare măsură”
a depășit 60%.
Graficele care urmează ilustrează frecvența aprecierilor oferite de cei 204 de
respondenți:
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Frecvența aprecierilor privind măsura în care participarea la
proiectele SEE, a corespuns nevoilor respondenților de
dezvoltare personală
160

141

140
120
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80
60

44

40

18

20

1

0

în mică măsură

deloc

0
în foarte mare
măsură

în mare măsură

suficient

Număr de răspunsuri

În ceea ce privește măsura în care participarea la proiectele SEE a corespuns
nevoilor instituției beneficiare, gradul de satisfacție este de 4.37, un procent de
56,37% dintre respondenți afirmând că acest lucru s-a întâmplat ”În foarte mare
măsură”.

Graficul

de

mai

jos

ilustrează

această

situație:

Cum era de așteptat, criza sanitară a anului 2020 a afectat într-o oarecare
măsură implementarea proiectelor finanțate prin Mecanismul financiar SEE. Așa
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cum se poate vedea din tabelul și graficul de mai jos, doar 13,73% dintre
respondenți declară că au fost ”înghețate” toate activitățile prevăzute a se derula
în anul 2020, în timp ce 38,24% dintre ei spun că unele activități care erau
prevăzute în off-line s-au derulat în format online, fără a fi afectat graficul de
implementare.
Număr de
Procent din numărul total de
răspunsuri
Situații posibile
răspunsuri
Au fost ”înghețate” toate activitățile prevăzute în anul 2020
28
13.73%
Altă situație. Vă rugăm să precizați care:
30
14.71%
Nu au avut loc modificări față de ceea ce a fost prevăzut în formularul de candidatură
68
33.33%
Unele activități care erau prevăzute off-line s-au derulat online
78
38.24%
Total
204

30 de respondenți au marcat răspunsul ”Altă situație” la această întrebare, o parte
dintre ei oferind următoarele explicații:
•

Proiectul va fi in 2021;

•

Unele activitati s-au desfasurat, unele s-au amanat;

•

Unele activitati au fost anulate, altele amanate;

•

Un flux prevazut pentru 2020 s-a realizat in luna februarie, iar cel de-al
doilea, planificat pentru mai 2020 a fost amanat pana in mai 2021;

•

A fost extinsa perioada de derulare a proiectului de mobilitate;
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•

Au fost anulata una din mobilitati;

•

Au fost inghetate anumite activitati, s-a prelungit proiectul;

•

Unele cursuri au fost "înghețate ", altele s-au putut desfasura offline;

•

Amanarea organizarii mobilitatilor;

•

Activitatile de follow-up au fost intarziate si se vor derula online, contractul
fiind prelungit cu 6 luni;

•

Am prelungit cu 1 an perioada de implementare a proiectului de mobilitate;

•

Proiectul s-a finalizat la debutul pandemiei;

•

Majoritatea mobilitatilor au fost, fie anulate, fie amanate pentru o data
ulterioara (nu se stie cand vor putea fi reluate), fie au inceput offline, dar
au continuat online (mobilitatile studentilor din primavara anului 2020);

•

Am participat in perioada anterioara pandemiei;

•

Unele activitati s-au desfasurat, unele au fost amanate - mobilitati si
evenimente;

•

Mobilitate a fost intrerupta inainte de incheierea perioadei contractuale,
celelalte au fost prelungite, iar activitatile au fost derulate online pana la
finalizarea mobilitatii;

•

Proiectul s-a încheiat înainte de pandemia Covid 19;

•

Au fost amânate o vreme activitățile, apoi au fost transformate în activități
on-line.

În ceea ce privește colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat
informare și consultanță în toate etapele (depunere și implementare) proiectelor
finanțate prin Mecanismul financiar SEE, gradul de satisfacție al celor 204 de
respondenți este de 4,57, cu următoarele scoruri medii pentru cele 5 aspecte
vizate:
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Frecvența aprecierilor respondenților și procentul total al acestora distribuite pe
cele 5 aspecte vizate este ilustrată de următoarele grafice:

Frecvența aprecierilor privind colaborarea cu personalul
Agenţiei care a asigurat informarea şi consultanţă în toate
etapele de implementare a proiectelor
SEE
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24
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13

24
1
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24

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

Foarte slabă
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131

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Procent din numărul total al aprecierilor privind
colaborarea cu personalul Agenţiei care a asigurat
informarea şi consultanţă în toate etapele de
implementare a proiectelor SEE
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

66.18%

65.69%

17.65%

11.76%
3.43%
0.98%

Deschidere

Foarte bună

19.90%

17.65%

Bună

64.22%

11.94% 15.27% 11.82%
6.40%
4.98%
1.49%
0.49%

11.76%
3.92%
0.98%

Amabilitate

66.01%

61.69%

17.16%

11.76%
5.39%
1.47%

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

Satisfăcătoare

Foarte slabă

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Criza sanitară provocată de pandemia de COVID 19 a afectat doar în mică
măsură această percepție a respondenților vizavi de deschiderea, amabilitatea,
promptitudinea în răspuns, explicațiile clare și corecte oferite de experții
ANPCDEFP. Gradul total de satisfacție a scăzut doar cu 0,04 puncte, de la 4,57
la 4,53. Graficele de mai jos ilustrează scorurile medii precum și procentul din
numărul total al aprecierilor pentru aspectele vizate:

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei pentru rezolvarea problemelor
apărute în implementarea proiectelor SEE din cauza pandemiei
Scor total: 4,53
4.55

4.55

Deschidere

Amabilitate

4.57

4.52
4.48

Explicatii clare

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Scor mediu
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Explicatii corecte

Procent din numărul total al aprecierilor privind colaborarea cu
personalul Agenţiei pentru rezolvarea problemelor apărute în
implementarea proiectelor SEE din cauza pandemiei
57.84%

57.35%

18.63%

19.61% 17.65%

2.94%
1.47%
Deschidere

Foarte bună

58.82%

53.92%

19.61% 21.08%

3.43%
1.47%
Amabilitate

Bună

19.61% 16.67%

3.92%
1.47%
Explicatii clare,

Satisfăcătoare

56.37%

19.61%

3.43%
1.47%
Explicatii corecte

Foarte slabă

15.69%

21.57%

4.90%
1.47%
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

Respondenții au apreciat în proporție de peste 50% ca fiind foarte bună colaborarea cu
personalul ANPCDEFP în timpul misiunilor de control/audit al proiectelor finanțate prin
Mecanismul Financiar al SEE. Gradul de satisfacție pe toate cele 5 aspecte vizate este
de 4,57 de puncte din 5 posibile, iar scorurile medii sunt ilustrate în figura următoare:

Scor mediu calculat din aprecierile respondenților privind
colaboratea cu personalul Agenţiei aflat în misiuni de control/audit
al proiectelor SEE
Scor total: 4,57
4.61
4.58
4.55

Explicatii clare

4.56

4.56

Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Explicatii corecte

Deschidere

Amabilitate

Scor mediu

Graficul de mai jos prezintă procentul din numărul total al aprecierilor privind
colaborarea cu personalul agenției aflat în misiuni de control/audit al proiectelor
SEE:
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Procent din numărul total al aprecierilor privind colaborarea cu
personalul Agenţiei aflat în misiuni de control/audit al
proiectelor SEE
54.41%

52.94%

26.47%
17.65%

18.63%

Amabilitate

Foarte bună

Bună

26.96%

3.43%
0.98%

Explicatii clare,

Satisfăcătoare

26.47%
17.16%

15.69%

2.45%
0.98%

1.96%
0.98%

Deschidere

52.45%

26.96%

26.47%
16.18%

1.96%
0.98%

52.94%

50.98%

Explicatii corecte

Foarte slabă

2.94%
0.98%
Promptitudine în
răspuns (la email,
scrisori, telefon)

Nu pot aprecia/Nu se aplică

În ceea ce privește măsura în care sprijinul financiar a fost sau nu suficient
organizațiilor

beneficare

ale

unor

proiecte

SEE

și

derulării

mobilităților/activităților, cei 200 de respondenți consideră în proporție de peste
44%, respectiv 49,75% că acesta a fost Suficient. Frecvența aprecierilor este
ilustrată de graficul de mai jos:

Frecvența aprecierilor privind sprijinul financiar oferit în cadrul
proiectelor SEE
49.75%
44.00%
31.16%
23.50%

21.00%
12.06%

11.50%

1

7.04%

2

3

În cazul mobilităților/ activităților

4

În cazul organizației beneficiare

Un număr de trei respondenți a făcut următoarele precizări:
•

Grantul de 520 este insuficient pentru o chirie și întreținere;

•

Insuficient pentru studenti, avand in vedere costurile din Norvegia;
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•

Este o problema de inechitate in calculul bandei de distanta, intrucat
nedreptateste unitatile din localitati in care nu exista aeroport international,
iar transferul pana la aeroport conduce la costuri suplimentare. Pentru o
unitate amplasata in Bucuresti, banda de distanta ofera un grant de
calatorie de 360 euro (desi cheltuielile cu transferul pana la aeroport sunt
infime), dar pentru o unitate din Campina este doar de 275 euro, ceea ce
este inechitabil.

Ultimul aspect vizat de chestionar modul în care respondenții apreciază cultura
integrității în ANPCDEFP. Un procent de 53,43% dintre aceștia a răspuns că nu
au observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care pot ridica probleme
de integritate, în timp ce 31,37 % dintre respondenții afirmă că nu au interacționat
cu angajații.
Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
53.43%
31.37%

4.41%

4.41%

3.92%

2.45%

Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura

Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP

Gradul de apreciere al culturii integrității este de 4,25 din 5 puncte posibile, iar
repartiția răspunsurilor poate fi urmărită în graficul de mai jos:
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Vă rugăm să apreciați măsura în care sunteți de acord cu
următoarea afirmație referitoare la cultura integrității în
ANPCDEFP:
109

64

9

9

8

5

Nu am observat fapte sau acțiuni ale angajaților ANPCDEFP care să ridice probleme de integritate
În foarte mare măsură
În mare măsura
Nici în mare nici în mică măsură
În mică măsură
Deloc
Nu este cazul pentru că nu am interacționat cu angajații ANPCDEFP
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IV. Aspecte pozitive care pot fi continuate în anii următori (”Așa
da!”)
Motto: ”Oameni implicati, echipă închegată, organizată și prezentă!”
Din analiza celor 943 de răspunsuri la provocarea de a se referi la aspecte
pozitive privind colaborarea cu ANPCDEFP, au fost identificați o serie de termenicheie pe care respondenții îi folosesc în mod recurent: colaborare (de 183 de ori),
promptitudine (de 119 de ori), sprijin (de 101 de ori), profesionalism (de 100 de
ori), amabilitate (de 75 de ori), formare (de 70 de ori), comunicare (de 66 de ori),
disponibilitate (de 43 de ori), echipă (de 35 de ori), seriozitate (de 30 de ori). La
aceste cele mai utilizate 10 cuvinte putem adăuga deschidere, competență,
transparență, suport, eficiență, amabilitate, experiență, integritate, flexibilitate,
implicare, parteneriat, respect, pentru a completa percepția dominantă a
beneficiarilor externi cu privire la modul în care echipa ANPCDEFP acționează
pentru implementarea programelor Erasmus+, ESC si SEE în România.
Respondenții sunt foarte mulțumiți de buna relație cu experții ANPCDEFP, de
faptul că în mod covârșitor colaborarea a fost permanentă și fructuoasă.
Profesionalismul experților este menționat în foarte multe ocazii. Respondenții
afirmă că lunga colaborare cu ANPCDEFP a contribuit la dezvoltarea lor
personală și profesională, fiind întotdeauna ”o experiență deosebită, fie că a fost
vorba de activități de formare, conferințe sau de colaborare în privința bunului
mers al proiectelor pe care le-au coordonat”.

V. Arii de îmbunătățire și soluții propuse de participanții la
anchetă (”Așa nu!”)
Dintre cei 3617 de repondenți care au finalizat completarea chestionarului, un
număr de 267 de respondenți (7,38%) au inserat comentarii legate de
identificarea unor arii de îmbunătățire.
Cele mai multe comentarii (70) au adresat aspecte legate de modul în care
ANPCDEFP comunică/informează publicul său țintă. Respondenții fac referire la
tipurile de informații care ar trebui livrate pe diferite paliere și cu utilizarea unei
game extinsă de instrumente și mijloace de comunicare: informații generale
despre ANPCDEFP, despre ghidurile diferitelor programe de finanțare a
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proiectelor de educație și formare (ex.: noul program Erasmus+); informații
specifice despre tipuri de documente anexă, despre proiecte încheiate sau în
derulare, exemple de bune practici; mai multe sesiuni de informare; informare
sistematică prin utilizarea unei multitudini de mijloace de informare și comunicare,
de

la

broșuri,

pliante,

tutoriale,

telefon,

email,

presă,

TV,

whatsapp/meesenger/chat, Facebook, Instagram, Tik-Tok, webinarii, website.
Pagina oficială a agenției face obiectul mai multor sugestii de îmbunătățire.
Procesul de evaluare a candidaturilor a fost menționat de 34 de ori. Sugestiile
respondenților vizează următoarele aspecte: calitatea evaluatorilor, comunicarea
cu întârziere a rezultatelor; subiectivitatea evaluării;

insuficienta detaliere a

motivelor respingerii candidaturii și calitatea feedbackului.
Alte aspect menționate sunt:
•

Claritatea aspectelelor financiare, granturi mai mari, alocări mai mari de
fonduri pentru România (18 ) ;

•

Promptitudine, sprijin și implicare din partea experților agenției (16) ;

•

Ateliere de formare, cu mai mulți participanți, pentru toate domeniile (15) ;

•

Eficiență și transparență în relația cu aplicanții și beneficiarii (13);

•

Reacție mai rapidă și mai eficientă la efectele induse de pandemie (10) ;

•

Consultanță pentru scrierea de candidaturi și implementarea proiectelor
(8) ;

•

Birocrația (5) ;

•

Abordare unitara intre experții AN, intre aceștia si reprezentanții
departamentului de audit (2).

Respondenții au menționat și alte chestiuni punctuale, unele dintre ele chiar
personale (36). Un număr de 5 comentarii vizează modul de alcătuire al
chestionarului la care au fost solicitați să răspundă.
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VI. ANEXĂ
Anexa 1
Care considerați că este valoarea adăugată de proiectele
Erasmus+, SEE, ESC în dezvoltarea dimensiunii europene a
instituției beneficiare?
Îmbinarea armonioasă între competențele dobândite de elevi și formarea
continuă a profesorilor participanți direct sau indirect la proiectele/programele
Erasmus+ s-au reflectat în mod direct în calitatea educației oferită în şcoala
noastră.
Valorizarea scolii
Accesul facil la informație actualizată/cunoaștere - Deschiderea către diferite
sisteme de învățământ și practici educaționale care pot fi preluate sau
adaptate la specificul școlii (schimbul de idei și bune practici)
- Cooperarea/ Inovarea/ Dezvoltarea culturii instituționale
Accesul la modele europene în educație; formare profesională la standarde
europene; Un plus de rigoare și consecvență în realizarea activităților și a
obiectivelor;
-Am avut acces la noi oportunitati de invatare/- ne-am intarit parteneriatele cu
alte organizatii europene/- participantii la mobilitati si-au extins reteaua de
cunostinte si au inceput noi colaborarii cu colegii din strainatate
- colaborare
- progres in managementul scolar
- progres in activitatea didactică
- experiente si competente noi pentru elevi
- colaborarea internationala ajuta la dezvoltarea de noi proiecte si abordarea
unor probleme mult mai disciplinar cu expertiza variata in diferite domenii,
special in domeniul bolilor rare unde necesita prezenta mai multor specialisti
si nu exista expertiza foarte aprofundata..
- comeptente europene dobandite
- rezultate ale invatarii coroborate cu piata muncii europene
- retea de parteneri
- Consolidarea sentimentului de identitate europeană
- Multilingvismul
- contacte directe cu antreprenori straini si cu piata muncii la nivel european
- colaborarea cu institutii de invatamant din Europa
- contactul cu diverse sisteme educationale din Europa
- dezvoltarea unei dimensiuni interculturale si multilingvistice a procesului de
predare-invatare-evaluare, la nivelul scolii
- Cooperarea intre institutii din tarile participante la programul Erasmus+
- modernizarea actului educațional
- creșterea atractivității instituției
- corelarea invatamantului romanesc la cel european,
- cresterea calitatii pregatirii elevilor,
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- recunoasterea scolii ca furnizor al unei educatii de calitate,
- utilizarea instrumentelor de calitate europene
- crearea unei societăți coezive, incluzive care permite tinerilor să aibă un rol
activ în viața democratică
-reducerea abandonului școlar
- dezvoltarea multiculturalității
-promovarea cooperării și a învățării prin implicarea tinerilor in activități
propuse de proiect
- cresterea vizibilitatii institutiei;
- cresterea gradului de internationalizare;
- cresterea calitatii serviciilor furnizate (academice si administrative);
Cunoașterea culturii altor țări
- cursuri de foarte buna calitate / subiecte / metode moderne
- context multicultural
- finantare pentru participare
- Deschidere Europeana
- Creare retea de colaboratori in domeniu
- Intelegere, transfer si aplicare bune practice de la parteneri
- deschidere fata de valorile europene
- elevii si comunitatea percep diferit ceea ce inseamna europenism
deschidere spre noi idei, dezvoltarea competentelor proprii
Deschiderea față de noi metodologii și abordări, schimburile de bune practici
și
experiențe, cât și schimbările la nivelul sistemului de educație și formare.
Dezvoltare personala
- dezvoltare de competente in rezonanta cu cerintele pe piata muncii la nivel
european
- deschidere spre o viziune noua asupra educatiei
- Dezvoltarea capacitații de management si implementare a proiectelor
finanțate prin programul Erasmus+.
- Dezvoltarea competențelor cheie europene pentru elevi și cadrele didactice.
- Dezvoltarea capacității de diseminare si de transfer a rezultatelor.
- dezvoltarea de competențe și abilități relevante
-îmbunătățirea calității serviciilor de educație și formare
-promovarea dialogului intercultural
- dezvoltarea dimensiunii europene a instituției beneficiare;
- îmbunătățirea politicilor europene în domeniul educației, formării, tineretului;
- îmbunătățirea și/sau dezvoltarea competențelor și aptitudinilor beneficiarilor
direcți;
- schimb de bune practici între participanți / instituții;
- experiențe noi;
- îmbunătățirea și/sau dezvoltarea competențelor lingvistice, interculturale,
sociale, digitale, civice, de specialitate etc.;
- dezvoltarea personală și profesionala a participanților direcți și indirecți;
- perfecționarea cadrelor didactice folosind metode și strategii moderne de
învățare / evaluare / formare;
- colaborarea cu participanți din medii culturale diferite;
- colaborare și cooperare cu instituții din alte țări;
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- îmbunătățirea relației profesor - elev;
- etc.- Dezvoltarea personala
- Dezvoltarea profesionala
- Largirea viziunii
- Comunicarea cu organizatii + schimb experienta
- dezvoltarea profesionala foarte buna a participantilor elevi
- cresterea nivelului calitativ al procesului de invatamant din scoala
- cresterea interesului elevilor, profesorilor si conducerii scolii pentru
accesarea programelor europene (Erasmus plus)
- cresterea prestigiului scolii in zona, din partea elevilor, parintilor si
comunitatii locale
Dezvoltarea profesională prin dobândirea noilor competențe și
implementarea acestora în școală, asigurând dezvoltarea personalității
elevilor, integrarea socială și pregătirea pentru viață.
- dezvoltarea relatiilor intre institutiile partenere
- schimb de experienta
Dezvoltarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor participanţilor în proiectele
Erasmus+, fondarea / dezvoltarea parteneriatelor dintre instituţiile
participante.
- dimensiunea europeana
- dezvoltatat valori si principii unitar-europene
- dezvoltarea relațiilor cu parteneri comunitari
Dimensiunea europeana este foarte importanta pentru organizatia noastra,
iar participare in cadrul proiectelor Erasmus+ a contribuit la cresterea ei.
Contactul cu diverse organizatii la nivel european a crescut capacitatea
organizationala si calitatea implementarii proiectelor ca urmare a unui schimb
de experiente valoros.
- diversitatea
- facilitarea procesului de internaționalizare prin intermediul colaborării cu alte
universități din UE
- actualizarea și integrarea curriculumului în rândul universităților partenere
- actualizarea și integrarea metodelor de predare în rândul universităților
partenere
- dezvoltarea componentei de inovare
- o înțelegere mai bună similarităților și diferențelor dintre persoane și
universități din varii zone ale UE
- facilitarea unei atitudini pozitive în rândul altor cadre didactice cu privire la
astfel de colaborări
- formarea cadrelor didactice
- dezvoltarea competentelor profesionale si de comunicare la elevi
- formarea și dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile europene,
interculturalitate și multilingvism (dialogul intercultural)
- creșterea motivației/încurajarea învățării limbilor străine, atât în rândul
elevilor cât și al profesorilor
- dezvoltarea spiritului de echipă și a abilităților de viață
- includerea în rețele de parteneriat, schimbul de bune practici (cooperarea
transnațională între școli)
- promovarea inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile
informaționale
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- îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale școlii (aplicarea/adaptarea
unor metode, tehnici și instrumente noi/moderne de predare-învățareevaluare), dezvoltarea si implementarea de practici inovatoare
- accesul la mult mai multe resurse educaționale deschise (produse ale
proiectelor)
- informare cu privire la sistemele educaționale din alte țări europene
- creșterea stimei de sine și a încrederii în sine (interacțiunile cu partenerii
europeni și lucrul în echipe mixte, împărtășirea de bune practici), formarea
unor personalități lipsite de complexe sociale, cu o atitudine de respect față
de valorile europene
- contribuția la învățarea pe tot parcursul vieții (învățare de durată), prin
activități transnaționale de învățare, predare, formare
- dezvoltare profesională și personală
- implicarea activă a partenerilor sociali la viața școlară (noi relații de
parteneriat)
- creșterea vizibilității și a prestigiului școlii (diseminarea rezultatelor,
sustenabilitatea proiectelor, dezvoltarea abilităților de scriere si implementare
a proiectelor, Certificatele Europass Mobility; securizarea finanțărilor
europene)
- imbunatatirea considerabila a actului de predare-invatare- evaluare, fapt
cuatificabil prin cresterea anuala a rezultatelor elevilor scolii noastre;
-dezvoltarea capacitatii scolii noaste de cooperare la nivel european, ceea ce
a dus la internationalizarea institutiei;
-crearea unei retele de scoli cu experienta Erasmus+ cu care colaboram
pentru a schimba bune practici;
- imbunatatirea considerabila a imaginii scolii in comunitatea locala si la
nivelul judetului.
- impartasirea din experientele partenerilor
- crearea unui corp comun de cunostinte
- evaluarea proprie in raport cu partenerii
implicarea activă la viața culturala prin stabilirea unor relații de parteneriat cu
colaboratorii din instituțiile partenere
- implicarea elevilor participanți la stagii de practică din care au învățat direct
de la specialiști în bucătărie, de la proprietari de businessuri în domeniul
alimentației publice
- pregătirea practică a elevilor, conformă cu standardele Uniunii Europene, în
domeniul lor de activitate
-competenţe lingvistice de specialitate şi de comunicare în limba engleză întrun context real
- competenţe de interculturalitate, sociale, automonie şi auto-evaluare a
forţelor proprii
- interacțiune corespunzătoare cu clienții și colaboratorii care aparțin altor
naționalități.
- Indeplinirea obiectivelor, parteneriate noi, largirea orizonturilor si schimb de
bune practici
- intelegere mai ampla a practicilor si sistemelor de educatie europene;
- Cresterea capacitatii de a declansa schimbari in ceea ce priveste
modernizarea si deschiderea internationala.
- imbunatatirea serviciilor educative prin includerea de noi metode in

371

activitatea didactica;
-gasirea de solutii europene spre incluziune
- interculturalitate
- Internationalizare;
- schimb de bune practici in ceea ce priveste procesul didactic;
- studentii se formeaza in tematici noi, de nivel european si au oportunitati
mai mari pe piata muncii;
- noi legaturi de colaborare intre parteneri care conduc la noi proiecte sau
colaborari pe plan didactic;
- cresterea increderii in sine a studentilor datorita formarii intr-un mediu
international;
- dezvoltarea de noi programe de studiu;
- cresterea vizibiltatii si implicarii universitatilor in problemele regionale;
- dezvoltarea de competente lingvistice si sociale in randul participantilor, fie
ei studenti sau cadre didactice.
- Introducerea dimensiunii europene in organizatie
- dezvoltarea competentelor de comunicare in limba engleza a participantilor
la proiect
- dezvoltarea competentelor interculturale
- dezvoltarea competentelor TIC
- realizare de produse ale proiectelor de nivel european
- invatam limbi straine
-ne cunoastem mai bine anturajul scolilor partenere
- îmbunătățirea calității serviciilor de educație și formare
- utilizarea TIC în procesul instructiv-eductiv
-realizarea de strategii pentru eliminarea/ diminuarea bullying-ului și violenței
școlare
- creșterea atractivității activităților de predare-invățare în scopul prevenirii
absenteismului și abandonului școlar
-îmbunătățirea calității procesului instructiv- educativ prin diferite contexte de
învățare
Îmbunătățirea calității învățământului prin realizarea unor schimburi de
experiență și bune practici cu profesori și elevi din instituții similare din
străinătate, formarea și dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile
europene prin încurajarea toleranței și a dialogului intercultural, implicarea
activă a partenerilor sociali la viața școlară prin stabilirea unor relații de
parteneriat cu părinții elevilor și cu comunitatea locală.
- îmbunătățirea cunoștințelor într-o lb străină și TIC
- promovarea interculturalității
- dezvoltarea anumitor competențe
Imbunătățirea oportunităților pentru accesul la o viață și o carieră mai bune,
precum si creșterea calității și performanțelor sistemului educațional în ideea
de a oferi programe de studii mai atractive prin îmbunătățirea cunoștințelor
profesionale și îmbunătățirea competențelor oferite - promovarea cooperării
internaționale și combaterea discriminării de orice tip.
- închegarea unor relații cu parteneri din școli europene
- 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
372

-prin certificatul Europass Mobility lărgirea posibilitatății angajării pe piața
muncii
- lărgirea orizontului profesional
- multiplicarea soluțiilor de informare/acces la alte resurse de informare
- metodele de predare diversificate
- trecerea în sistemul online a fost mai ușoară datorită experienței unor
profesori în privința utilizării aplicațiilor digitale, care au transferat
competențele către colegi
- oportunitatea de a crește considerabil numărul partenerilor din alte țări
- oportunitatea de a desfășura proiecte cu participare internațională,
- implementarea unui standard de calitate unitar in planificarea și
coordonarea unui proiect (care reiese din certificările acordate, precum și din
standardele la care trebuie sa se ridice proiectele aprobate.
Participarea cadrelor didactice și a elevilor la proiecte și activități în context
european a oferit școlii valoare adăugată prin adoptarea valorilor europene
promovate de CE şi UE (egalitatea de şanse, multiculturalitate, cooperare,
unitate în diversitate) în activitatea curentă, precum şi dezvoltarea
competenţelor cheie (comunicarea în limba străină, competenţe digitale,
capacitatea de a învăţa procesul de învăţare, competenţele sociale şi civice,
conştiinţa şi expresia culturală) în conformitate cu Recomandarea
2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie
2006 cu privire la competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Posibilitatea de a aduna experiente de buna practica, activitati care-i ajuta pe
participanti sa acumuleze competente si abilitati noi de lucru si sa cunoasca
particularitatile fiecarei tari partenere in domeniul abordat.
- practicarea limbii engleze de cat mai multe cadre didactice
- intrarea in contact cu alte culturi europene
- invatarea unor noi metode si aplicarea lor in cadrul orelor
Proiectele Erasmus aduc un plus in asigurarea calității în educație și in
formarea profesională .
schimb de bune paractici, inovatie
- schimb de bune practici
- schimb de experienta si implementarea unor bune practici in invatamant
- schimb de experiență
- stabilirea de contacte interumane
- stabilirea unor modalități de colaborare
- schimbarea mentalitatii elevilor si a cadrelor didactice
- informatii despre sistemele educationale europene
- promovarea dialogului intercultural
- schimbul de bune practici, de idei de punere în practică a unor activități,
creșterea vizibilității instituției
- schimbul de experienta;
-colaborarea cu alte institutii
- schimburi de experiență
- cunoașterea unor noi sisteme educaționale
- dezvoltarea și cultivarea valorilor europene în rândul elevilor
- dezvoltarea din perspectiva cunoașterii limbilor străine
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Sprijină 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.
- sprijinirea formararii profesionale si a invatamantului universitar in domeniul
textil
- intarirea capacitatii interene in managementul proiectelor
- intarirea cooperarii europene intre organizatiile partenere si obtinerea unui
progres in educatie
Studenții s-au întoru din stagiul Erasmus+ pot să aducă o îmbunătățire
programei din țara lor de origine punând în practică experiența pe care au
avut-o.
- un management mai bun calitativ
- implicarea mai activa a parintilor in viata scolii
- cunoasterea altor sisteme educationale
- o mai buna orientare scolara si profesionala
- utilizarea la scara larga a metodelor de predare si invatare inovatoare
utilizate in practicile UE
A crescut calitatea resurselor umane ale asociatiei prin participarea la
proiectele Erasmus+ ; se constata un nivel crescut al competentelor
formatorilor organizatiei ceea ce va conduce la un nivel ridicat al curriculei de
formare a organizatiei. Este vizibila internationalizarea organizatiei si
imbunatatirea relatiilor de colaborare cu institutii similare din Europa.
Conectivitatea
Impartasirea experientelor intre elevi, imbunatatirea sistemului din România
odata cu ideile aduse din exterior.
(1) educatia pentru cetatenie europeana
(2) dezvoltarea/exersarea competentelor lingvistice, respectiv tehnice.
* Cunoastere reciproca cu partenerii * Cunoasterea standardelor europene *
Finantare mobilitati si cooperare
* îmbunătățirea competențelor de comunicare și colaborare a personalului
didactic;
* dezvoltarea competențelor profesionale și lingvistice ale participanților la
mobilități;
* sustenabilitatea parteneriatelor prin dezvoltarea colaborării cu partenerii
europeni.
*Formarea continuă a cadrelor didactice în context european, schimb de
experiență , dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă străină.
• Imbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație
• dialog cultural internațional
• Dezvoltarea gradului de comunicare intr-o limba straina , a utilizarii noilor
tehnologii si platforme online;
Imbunatatirea activitatii profesionale si personale in urma schimbului de
experienta.
Informare si oportunitate catre o mai buna cunoastere a altor sisteme de
invatamant europene
• Interacțiunea cadrelor didactice cu profesori din alte țări a adus un schimb
de experiență util în activitățile viitoare
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1) Cercetare cu specialisti din alte tari;
2) Schimb de bune practici;
3) Internationalizare.
1. creșterea și îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză;
2. încurajarea învățării holistice, contextuale a istoriei, a geografiei, a științelor
umaniste, limbilor străine, matematică, cultură și arte, prin sport, artizanat,
activități practice / interacțiuni sociale, soft, vizual, auditiv și kinestetic;
3. creșterea motivației elevilor pentru a deveni cetățeni echilibrați, care vor să
aibă un impact inevitabil și să contribuie la formarea viitorului coeziunii
comunităților - eliminând în mod eficient lacunele între vârstă, sex, handicap,
capacitate, rasă și religie;
4. formarea unei atitudini pozitive față de învățare și îmbunătățirea
performanțelor școlare;
5.creşterea nivelului de cultură generală şi reducerea deficiențelor de învățare
și implicarea activă în activitățile practice desfășurate;
6. îmbunătățirea competențelor sociale pentru o mai bună integrare în viața
școlară și socială;
7. deschidere către cultura și tradițiile europene și înțelegerea diversității
culturilor, limbilor şi valorilor europene;
8. dezvoltarea simțului de responsabilitate și al abilității de a lucra în echipe;
9. dezvoltarea unui comportament adecvat ca și cetățeni ai unei societăți
multiculturale; o creştere a adaptabilității elevilor la un mediu intercultural
1. egalitatea de șanse;
2. motivarea pentru învățarea pe tot parcursul vieții;
3. cooperarea directă cu rețelele școlare europene;
4. dialogul intercultural.
1. Oportunitatea de a dezvolta parteneriate
2. Oportunitatea de a invata din experienta altor tari/beneficiari
3. Constientizarea cetateniei europene
1. Valoarea proiectelor se reflectă în dezvolarea competențelor profesionale,
a schimbului de bune practici, a muncii în echipă alături de alte universități
partenere, schimbul de idei, toate au contribuit la dezoltarea personală și
profesională.
2. Valoarea acestor proiecte se regăsește în gradul de internaționalizare al
universității, în prezența instituției în clasificările internaționale.
3. Valoarea acestor proiecte se regăsește în crearea de rețele și noi parteneri
în viitoare echipe de proiecte/cercetare.
1.Dezvoltarea competentelor profesionale
2. Dezvoltarea de competente de cumunicare
1.Relatiile de cooperare intre scoala noastra si alte scoli din Europa si intre
profesori (dezvoltand prietenii si schimb de experienta ce continua dincolo de
implementarea proiectului.. Avem parteneri valorosi cu care imtentionam sa
dezvoltam si alte proiecte de imbunatatire a calitatii educatiei pe care o oferim
copiilor cu dizabilitati.
2. Imbunatatirea relatiei profesor-elev si profesor-parinti prin influentarea
atitudinii tuturor datorita activitatilor proiectelor. Profesorii si-au schimbat
mentalitatea, si-au imbunatatit capacitatea de a invatare permanenta si de a
cauta in fiecare zi solutii pentru a ajunge acolo trebuie (la motivatia elevuluila emotiile lui si implicarea in activitatile de invatare)
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3. Invatarea si aplicarea in practica de catre profesori a noi strategii,miljoace
si tehnici didactice, mai eficiente si atractive pentru elevi (si profesori)
4. Schimbarile in cultura organizationala a scolii (deschidere spre nou, spre
inovatie, chiar microcercetare, toleranta, dar si ralierea la standarde de
calitate europene privind educatia elevilor cu dizabilitati, unul dintre
dezideratele preluate fiind pentru elevi ”TO BE SAFE AND HAPPY”
5. Dezvoltarea unor seturi de instrumente utile cadrelor didactice in activitatea
profesionala (ghiduri cu exemple de lectii, instrumente de evaluare si
apreciere a progresului pentru elevii cu dizabilitati, ghiduri si colectii de
activitati adaptate pentru zona extracurriculara si extrascolara, etc)
A atras mai multi elevi la școala noastră și a ridicat standardul de educație
oferit elevilor
A contribuit la internaționalizarea universității
A contribuit la networking, in principal
A creat pentru organizatia noastra un spatiu foarte larg de dezvoltare, a adus
in atentia beneficiarilor serviciile noastre si materialele elaborate sunt folosite
zilnic in activitatile noastre
A crescut capacitatea școlii de a colabora cu școli europene și de a integra
metode inovatoare de predare.
A crescut calitatea activității didactice.
A crescut gradul de atractivitate al institutiei datorita urmatorilor factori:
beneficiile cu privire la competențele beneficiarilor direcți si indirecti,
deschiderea față de noi metodologii și abordări, schimburile de bune practici
și experiențe, avantajele aduse celor cu cerințe speciale de educație și
formare, un cadru european pentru cooperare între cei implicați în proiecte –
la nivel individual, dar mai ales instituțional, suportul important adus celor
care învață o limbă străină și vor să afle mai multe despre cultura și civilizația
unor țări sau despre ceea ce înseamnă dialogul intercultural.
A crescut interesul profesorilor si elevilor pentru colaborari internationale.
a crescut vizibilitatea scolii si atractivitatea catre profesiile medicale; am
dezvoltat mai multe parteneriate internationale.
A fost avantajos pentru că am văzut alte modalități de învățare și interacțiune
între țări.
A fost o buna modalitate de a compara diferite sisteme de învățământ, dar și
de a avea perspective diverse asupra a ceea ce se întâmplă la nivel mondial
și european în învățământ dar nu numai.
A lărgit perspectivele colegilor! ”Thinking outside the box.”
A primi o alta viziune asupra practicii de predare, cu ajutorul partenerilor
a)dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi
parteneriate locale, naţionale şi europene (Erasmus+,eTwinning) cu
aplicabilitate în activităţile scolare si extrascolare;
b) derularea de proiecte europene constituie o modalitate de eficientizare a
actului educaţional, de adaptare a procesului educaţional la realităţile
contemporane şi un mijloc de creşterea a prestigiului şcolii la nivelul
comunităţii.
Abilitatea de dezvoltare
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Abilitățile de comunicare ,limbi străine,oportunitățile culturale
Abordare mai unitara si mai bine sincronizata a invatamantului superior,
deschiderea inspre proiecte de cercetare
Accederea la Proiecte Erasmus VET, de catre scoala noastra, contribuie la
dezvoltarea profesionala a elevilor participanti prin expunerea la un mediu de
munca European, la un context social diferit, oferind elevilor scolii un preview
al unei cariere de succes in domeniul IT.
Accelerarea procesului de absorbtie a noilor informatii/bune practici in urma
contactelor internationale.
Accentuarea dezvoltării caracterului internațional și intercultural al educației
Accentuarea si acceptarea multiculturalismului
Accentul pus pe activitățile din educație, tineret și sport prin programele
oferite de proiectele Erasmus+.
acceptare
acces la resursele educationale europene
Accès la retele internationale; Formare profesionala; Expunere internationala;
Accesarea unor metode diferite de invatare si formare are ca rezultat
imbunatatirea sistemului medical de educatie si dezvoltarea unor competente
moderne, necesare.
accesul elevilor din mediii defavorizate la un context de invatare
europeana,multiculturala, accesul acestora la mobilitati si prin acestea
dezvoltarea lor personala si profesionala
accesul elevilor la activități de formare, promovarea dialogului intercultural
Accesul elevilor și cadrelor didactice la experiențe noi în condiții
nediscriminatorii și incluzive.
Accesul la cunoasterea unor metode,tehnici, sisteme de invatamant moderne
europene
Accesul la educatie intr-un context sigur, inlesnirea procesului de incluziune
pentru elevii nostri prin dezvoltarea lor socio-profesionala (dezvoltare
premergatoare integrarii de mai tarziu), multiculturalitate intr-o atmosfera
primitoare.
Accesul la noi informații, o nouă perspectivă asupra modalităților de
interacțiune cu elevii.
Accesul la schimbul de bune practici la nivel european în domeniul educației,
promovarea dialogului intercultural la nivelul institutiei.
Aceasta are o importanta foarte mare
Acest program a contribuit la dezvoltarea mea intelectuala, dar și personală,
ajutându-ma sa înțeleg și sa aprecie multiculturalitatea.
Acest proiect a avut un impact asupra imaginii si distinctiei scolii noastre in
comunitate, in alte scoli din zona si în Europa. Am devenit parteneri in
proiecte eTwinning stabilind noi contacte cu scoli din Europa, a crescut
prestigiul scolii la nivel national/international, accetuand dimensiunea
europeana a scolii.
Acest proiect, prin activitățile pe care și le propune și rezultatele pe care le-a
obținut, duce la sporirea vizibilității și a prestigiului Colegiului, la creșterea
atractivității învățământului tehnic în rândul elevilor, la scăderea ratei
abandonului școlar și la creșterea șanselor de integrare pe piața muncii din
țară și din UE a absolvenților noștri.
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Acesta instituție, cu ajutorul programului Erasmus + ii ajuta pe studenți sa se
integreze și sa cunoască mai bine Europa.
aceste proiecte au contribuit la deschiderea spre incluziunea socio- educativa
a elevilor deficienți de auz si mintali in mediul european prin mobilitățile
acestor proiecte
Aceste proiecte au valoare deosebita.
Aceste proiecte ofera institutiei , elevilor si profesorilor, o mai ampla
intelegere a educatiei la nivel european,a unor noi culturi si societati .Confera
institutiei beneficiare sansa de a deveni o veriga in lantul institutiilor de
educatie europene.
Aceste proiecte participa in mod real la dezvoltarea dimensiunii europene in
institutia noastra prin 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.
Achiziția de competențe specifice unui mediu colaborativ, deschis și orientat
spre dezvoltarea gândirii critice a elevilor.
Acordarea universitatilor la standarele europene si cresterea calitatii prin
schimbul de experienta.
Activitatea de cooperare europeana contribuie la cresterea calitatii procesului
instructiv-educativ, prin organizarea de activitati de mobilitate a cursantilor si
cadrelor didactice, de schimb de bune practici si de dezvoltare de instrumente
si metode de predare/ invatare.
activitati de calitate
Activitatile institutiei vor fi aliniate la standarde europene si implicit valoarea
lor va fi net superioara.
Activități didactice mai antrenante și mai de calitate, o mai bună expertiză în
ceea ce privește utilizarea tehnologiei moderne în scopuri de învățare și de
comunicare eficientă.. ,
activitățile transnaționale
Actualizare si diversificare oferta
Actualizarea planului de dezvoltare instituțională prin integrarea unor noi
principii în deplin acord cu valorile europene.
Acționează în beneficiul celorlalți
Acumularea de experiențe de bune practici si implementarea acestora in
cadrul instituției.
Acumularea de informații noi, cunoașterea unei noi culturi
adaptabilitate
Adaptarea in situații anticipate si mai puțin neprevăzute, precum si
dezvoltarea
Adaptarea la cerințele educaționale ale perioadei contemporane.
adaptarea metodelor de predare a cadrelor didactice si formatorilor in a utiliza
la maxim tehnicile de predare si invatare « reale » si « virtuale
adaptarea scolii la mediul de educatie si formare european (concret,
schimbarea mentalitatii participantilor, in legatura cu capacitatea lor de a face
fata provocarilor pietei muncii europene, dar si imbunatatirea competentelor
profesionale si didactice ale profesorilor)
Adaugă o importanță destul de mare.
Adoptarea de noi metode
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-adoptarea unei atitudini pro active atat la nivelul elevilor cat si al parintilor
-imbunatatirea ofertei curricular
-initierea de parteneriate locale, nationale si international
-implicarea scolii in viata comunitatii
-imbunatatirea competentelor lingvistice si digitale, la nivelul cadrelor
didactice si al elevilor
-fidelizarea profesorilor fata de institutia scolara
Aduc instrumente și practici noi, aduc lucru in echipă. Sunt enorm de multe
beneficii și un impact deosebit.
Aduc sprijin pentru formarea și dezvoltarea cadrelor didactice
Aduce experiente noi care pot fi utilizate cu succes in practica.
Aduce mai multa recunoastere a institutiei pe plan european.
Aduce plus valoare elevilor,incredere in sine
Aduce prestigiu si laude institutiei.
Aduce un plus de oportunități.
Aduce un plus de valoare la nivel academic
Aduce un plus de valoare și contribuie la formarea și dezvoltarea studenților;
îmbogățește cultura și mind set-ul
Aducerea impreuna a tuturor actorilor
Aducerea la cunoastere a valorilor si practicilor institutionale ale tarii gazda.
Aducerea mentalitatii europene direct prin prisma studentului educat intr-un
mediu european
aducerea oamenilor intr-un context comun
Aflarea unor culturi noi
Ajuta la coeziunea populație Europei.
Ajuta la consolidarea parteneriatelor si relatiilor intre Universitati, precum si
schimb de experienta si cultura ale studentilor
Ajuta la dezvoltarea individuala.
Ajuta la dezvoltarea personala și aduc experiență și deprinderi
Ajuta la dezvoltarea relatiilor partenere cu institutia gazda
Ajuta la formarea caracterulul civic si multicultural, educational si relational al
individului.
Ajuta la formarea relatiilor cu alte institutii europene.
Ajuta la globalizarea tinerilor
Ajuta la internationalizarea institutiilor si dezvoltarea acestora. Atat institutia
care a primit studenti Erasmus+ poate primi feedback pentru dezvoltare, dar
si institutia care a trimis isi primeste inapoi studentii cu idei de dezvoltare in
urma experientelor de la Universitatea gazda.
Ajuta la uniformizare ideologica și europenizare
Ajuta la:
-imbunatatirea unor competente de comunicare în limbi străine, de utilizare a
tehnologiilor TIC și formarea conștiinței civice a elevilor;
- formarea unei imagini de ansamblu asupra politicilor Uniunii Europene;
- susține și include în circuitul european participanți vulnerabili, fie sub
aspectul situației economice a elevilor, fie prin localizare geo-politică
îndepărtată față de marile orașe;
- învață participanții proveniți din zone geografice îndepărtate să achiziționeze
online servicii de bază, obișnuite cetățenilor din Europa Centrală: bilete de
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avion sau de intrare la un spectacol, rezervări la hotel, efectuarea de plăți cu
card electronic etc.;
- faciliteaza cunoasterea unor alte școli, sisteme educaționale, culturi și
civilizații;
- prin diseminare și multiplicare ajută la transmiterea de noi informații atât
către elevii/ profesorii școlilor participante, cât și către elevii/ profesorii altor
instituții de învățământ;
- ajuta elevii talentati sa se afirme in cadru național sau/ și interanational;
- dezinhiba elevii introvertiti;
- dezvoltă creativitatea elevilor și spiritul de inițiativă;
- îi învață pe participanți să se descurce în situații-limită; - creeaza relatii de
prietenie între elevi și profesori;
- ajuta participanții sa vina in contact cu personalități institutii din domeniul lor
de activitate : muzee, centre culturale, institute, biblioteci, departamente,
inspectorate școlare etc;
- crește prestigiul școlar la nivel local, regional și/sau national prin calitatea
activităților desfășurate și prin volumul nou de informatie dobândit;
- oferă profesorilor însoțitori (KA229) posibilitatea de a-și însuși minime
cunoștințe lingvistice sau social-politice specifice țărilor gazdă etc.
Ajuta tinerii sa înțeleagă mai bine contextul european din care fac parte
Ajută în extinderea orizontului cultural al studenților.
Ajută la o dezvoltare mai bună și oferă o perspectivă mai largă asupra
contextului în care se pot desfășura. Oferă o perspectivă a lucrurilor care se
desfășoare în alte contexte culturale, sociale, climatice etc.
Ajutorul financiar
alinierea la standardele de pregătire profesionala europene
Am putut beneficia de pateneriate cu cele mai bune institutii si specialusti din
domeniul in care ne desfasuram activitatea. Am putut vizita institutii si putut
beneficia de schimburile de bune practici.
Am avut ocazia să facem schimb de bune practici, idei, să învățăm de la
formatori dar și de la colegii de curs. A fost un real schimb de informații, am
luat contact cu învățământul european din care facem parte sau spre care
tindem.
Am cunoscut cultura germana, oameni noi, am învățat metode noi
Am dezvoltat numeroase parteneriate de colaborare.
Am dezvoltat servicii noi pentru categorii dezavantajate de public.
Am dobândit informații și abilități noi, am învățat din experienta altora, mi-am
îmbunătățit experienta profesionala.
Am fost interesata sa accesez programe de dezvoltare a abilitatilor
antreprenoriale pentru tineri in contextul in care piata locurilor de munca este
limitata in Romania iar educatia financiara in invatamantul romanesc este 0.
In acest sens, programele Erasmus sunt singurele care permit dezvoltarea
tinerilro din acest punct de vedere.
Am împrumutat din experiența partenerilor străini.
Am largit orizonrurile cooperarii cu noi institutii HEI, am dezvoltat alte
proiecte, incepute cu E+, am crescut vizibilitatea universitatii noastre foarte
mult.
Am primit, contribuția unui expert norvegian și aproximativ 10% din personalul
instituției au particpat la formare într-un context cultural european (Malta)
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Am sporit numărul de parteneri europeni și credibilitatea noastră pentru
viitoare proiecte. Pentru prima oara am devenit parteneri într-un proiect KA2
Tineret alături de un consorțiu din Belgia.
Ambitie
Ancoreaza unitatea in comunitatea europeaana si deschide posibilitati de
cooperare viitoare.
-Angajati mai instruiti, mai motivati
- O recunoastre locală, natională si internationala sporita a organizatiei
-imbuntatirea comptentelor de formare
- imbuntatirea metodelor manageriale
- cresterea capacitatii de coordonare a proiectelor internationale
Apartenenta la cultura europeana
Aplicabilitatea mai buna a continuturilor teoretice in context european;
sustinere pentru crearea de legaturi cu mediul european de afaceri si
educational.
Aplicarea la clasa a unor metode adecvate lz nivel european pentru copiii ch
CES.
Aportul adus institutiei gazda de catre proiectul Erasmus+ in dezvoltarea
dimensiunii sale europene nu se opreste doar la granitele Uniunii Europene.
Programul Erasmus+ din care am facut parte cu placere a inclus studenti
Erasmus din tari din Nordul Africii si Orientul Apropiat.
Aportul de studenti străini
Aportul proiectelor Erasmus + , prin schimbul și interferențele culturale
implicite, este unul benefic si constructiv in dezvoltarea relațiilor instituțiilor
partenere.
Aprofundarea cunostintelor tehnice, lingvistice.
Aprofundarea limbii engleze, dezvoltare institutionala, cadre mai pregatite,
elevi cu stima de sine crescuta
Aprofundarea limbii engleze, încredere, independența, explorare, fericire,
descoperire, studiu, experiența
Apropierea de alte culturi.
Are o valoare foarte mare la nivel european.
Are o valoare semnificativă și constructiva. Creste atât imaginea cât și gradul
de competență la nivel european,
Are un impact benefic.
Are un impact major prin utilizarea acestor experiente si idei pentru
dezvoltarea valorilor europene
Are un rol important pentru dezvoltarea multiculturalismului.
Are valoare seminficativă.
armonizare
Armonizarea activitatilor instructiv-educative din sistemul nostru la cerintele
europene, insertia sociala si profesionala rapida a tinerilor prin formarea unui
profil psihomoral capabil de adaptari rapide, racordari la cerintele pietii
nationale, dar si europene.
Asigura accesul tinerilor la informatii europene,ofera tinerilor din medii
dezavantajate sa cunoasca alte culturi si alte piete de munca.
Se dobandesc competente noi.
Asigurarea dreptului la libera circulație și dreptului la educație
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Asigurarea egalității de șanse
Asigurarea formarii profesionale a elevilor in conditii similare cu cele
europene si dezvoltarea competentelor cheie si a abilitatilor tehnice
corespunzatoare viitorului loc de munca, in vederea facilitarii integrarii cu
succes a elevilor pe piata nationala si europeana a muncii.
Asigurarea vizibilitatii, oportunitatea de promovare a valorilor culturii
organizationale.
asigură schimbul de informații și de bune practici între partenerii de proiect
Asimilarea know-how-ului transferat de catre parteneri, dezvoltarea
competentelor de comunicare in lb. Engleza si a competentelor de facilitare a
invatarii in firme, dezvoltarea competentelor digitale.
Aspectele multiculturale
Atat elevii cat si profesorii au o mai mare deschidere spre nou, spre metode
moderne de predare invatare, sunt deshisi la colaborare cooperare. Si-au
largit orizontul , si-au dezvoltat abilitatile de munca in echipa si
managementul de proiect. Sunt mai toleranti si mai exigenti cu ei insisi.
Atât elevii cât și profesorii fac schim de metode de bune practici.
Atât elevii, cât și cadrele didactice beneficiază de o experiență unică și foarte
utila în a colabora cu alți parteneri din țările europene și astfel au
oportunitatea de a face schimburi de experiență și a îmbunătăți calitatea
muncii de zi cu zi.
Atât profesorii cât si elevii implicaţi în proiectele derulate sunt extrem de
încântaţi şi implicaţi în activităţile din şcoală, consideram că există o
schimbare a mentalului, o dorinţă de creştere şi dezvoltare continuă, de
învăţare a unor noi elemente, şi o nouă abordare a strategiilor didactice dar şi
a creşterii instituţiei în plan naţional şi european.
Atingerea unui punct comun, la un moment dat, cu tarile europene partenere,
in ceea ce priveste educatia. Colaborarea, comunicarea permanenta si
schimbul de experienta intre parteneri.
atitudine proactivă față de multilingvism și interculturalitate prin dezvoltarea
competențelor sociale și digitale
atractivitate pentru elevii care urmeaza sa se inscrie la liceu
Atractivitatea scolii, coeziunea echipei, interculturalitatea mai vizibila,
cetatenia activa
Atrage mai mulți studenți
Atragerea elevilor la calificările profesionale care beneficiază de pregătire în
cadrul european.
Atragerea elevilor spre invatamantul tehnologic si reducerea abandonului
scolar in mediul rural
Atragerea multor studenti cu mult potential de diverse nationalitati
Atragerea studentilor straini si cresterea prestigiului institutiei
Au avut o contribuție importanta la dezvoltarea și perfecționarea cadrelor
didactice din unitatea noastră, competențe pe care le pun în practică ți le
folosesc în mod activ la clasă.
Au o importanta mare
Au un aport inestimabil de colaborare interculturala si interdisciplinara.
Avand in vedere ca eu am fost beneficiarul bursei si sunt o persoana fizica nu
o institutie, intrebarea nu are sens.

382

Avand ocazia sa studiez un semestru universitar in cadrul unei alte
universitati, gratie unei burse de mobilitatii de studii, consider ca institutia
beneficiara isi dezvolta dimensiunea europeana prin inzestrarea studentiilor
cu noi experiente culturale, cu noi cunostinte dobandite dintr-un sistem
educational diferit si cu o noua retea, mai extinsa, de contacte.
Avand posibilitatea de a face parte din marea familie a proiectului Erasmus+,
institutia din care fac eu parte a reusit sa isi consolideze relatiile cu cu
universitatea gazda, a fost apreciata pentru efortul depus in comunicarea
pentru o buna desfasurare a stagiului, i-a fost recunoscut profesionalismul si
per total imaginea studentilor straini asupra ei s-a imbunatatit, ei luând in
considerare efectuarea unui stagiu Erasmus aici.
Avantaje precum ridicarea calități procesului educativ, cooperarea
europeană, schimb de experiență.
Avantajele aduse celor cu cerințe speciale de educație, un cadru european
pentru cooperare între parteneri, suportul important adus în îmbunătățirea
competențelor de limbă engleză, informații privind cultura altor țări.
Având în vedere ca instituția beneficiară este universitatea din care fac parte,
consider ca proiectele Erasmus+ o ajuta la crearea unui mediu internațional.
avem acces direct la informatii privid bunele practici din alte tari europene
Beneficii asupra nivelului de cunostiinte noi atat asupra elevilor cat si asupra
cadrelor didactice
Beneficiile aduse :
- deschiderea față de noi metodologii și abordări,
- schimburile de bune practici și experiențe,
- un cadru european pentru cooperare între cei implicați în proiecte
- la nivel individual, dar mai ales instituțional,suportul important adus celor
care învață o limbă străină și vor să afle mai multe despre cultura și civilizația
unor țări sau despre ceea ce înseamnă dialogul intercultural.
Beneficiile aduse competențelor beneficiarilor direcți, dar și cele ale instituției,
deschiderea față de noi metodologii și abordări, schimburile de bune practici
și experiențe, avantajele aduse celor cu cerințe speciale de educație și
formare, un cadru european pentru cooperare între cei implicați în proiecte –
la nivel individual, dar mai ales instituțional, suportul important adus celor
care învață o limbă străină și vor să afle mai multe despre cultura și civilizația
unor țări sau despre ceea ce înseamnă dialogul intercultural.
Beneficiile internationalizarii, deschiderea spre evolutia invatamantului
Beneficiile sunt multiple.
Beneficiul in urma unui alt mod de formare si invatare, reprezentat de cadrul
didactic venit dintr-un alt spatiu cultural. Stabilirea unor legaturi profesionalculturale intre institutiile partenere.
Bune parteneriate cu alte instituții din străinătate.
bune practici, schimb de experienta, dialog intercultural, dezvoltare
competente lingvistice, cooperare intre institutii,etc.
Bunele practici insusite de beneficiarii proiectelor
Bursa Eramus m-a ajutat f mult in procesul de dezvoltare personala si cariera.
Bursa, destinațiile
Ca școală din mediul extraurban, am reușit să ne sporim vizibilitatea pe plan
național, să înlăturăm prejudecățile și să consolidăm parteneriatele cu
instituții și organizații europene.
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Cadre didactice capabile să ofere elevilor lecții mult mai atractive
Cadre didactice cu experienta.
Cadre didactice formate pe segmente particulare (predare interdisciplinara),
acces la cursuri de formare de calitate ce îmbunătățesc demersul didactic.
Cadre didactice mai bine pregătite, metode și instrumente europene noi.
Cadre didactice și elevi deschiși spre valori europene.
Cadrele didactice din scoala dezvolta noi legaturi cu alte cadre didactice din
alte tari, realizand astfel schimburi de experienta ce vor aduce beneficii
actului educativ prin cresterea calitatii acestuia, precum si a prestigiului
institutiei.
Cadrele didactice și elevii manifestă mai multă deschidere pentru
manifestarea cetățeniei active.
Calatoritul, cunoașterea altor culturi, traiul independent
Calitate
calitate a serviciilor, deschidere, viziune fresh, rețea, profesionalism,
competențe
Calitate, profesionalism, deschidere, inovare, creativitate
Calitatea actului educational se va îmbunătăți, interesul acordat din partea
elevilor limbilor straine, îmbunătățirea imaginii instituției de învățământ în
comunitate.
Calitatea educatiei
Calitatea educației – se caută în permanență o diversificare a funcțiilor școlii
în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse pentru elevi și părinți, dar
și pentru ceilalți membri ai comunități
Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în
permanență o diversificare a funcțiilor școlii în scopul dezvoltării acesteia ca
centru de resurse pentru elevi și părinți, dar și pentru ceilalți membri ai
comunității. Ritmul și dinamismul dezvoltării poate izvorî din educație, aceasta
având mijloacele și forța de a instrui și educa generații mobile și active, bine
înzestrate din punct de vedere intelectual, capabile să depășească inerția
unui mediu social refractar, în care se resimt încă note accentuate de
prejudecată și discriminare.
Calitatea educației: dezvoltarea de competente cheie
calitatea formarii oferite elevilor, renume la nivel european
Calitatea serviciilor educaționale.
Calitativa, inter si transdisciplinara.
caltatea invatamantului
Capacitatea de a te dezvolta într-un mediu european contemporan, dar și de
a adopta o mentalitate mail deschisă către nou și către idei inovatoare in
învățământ
Capacitatea de motivare a studenților sa-si depaseasca zona de confort si sa
pășeasca in afara granițelor, la universități de profiluri similare si pentru a
întâlni noi culturi si opinii
Capata notorietate, partajari de noi idei, stabilirea unor parteneriate,
colaborari
caracterul inovator, modernizarea educatiei, atractivtate in formare, impactul
asupra organizației beneficiare a finanțării și asupra partenerilor din proiect,
impactul asupra publicului.
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Care e instituția beneficiară?
Categoric, s - a dezvoltat mult instituția în ceea ce privește dimensiunea
europeană.
că putem ajunge într-o universitate să studiem într-un oraș sau țară preferată
Cea mai importantă contribuție pe care proiectele Erasmus+ o aduc este
publicitatea, reclama interuniversitara la nivel european. Din experienta
personala, pot spune ca acest program m-a ajutat sa cunosc si un alt sistem
universitar si am reusit sa fac o apreciere in ceea ce priveste diferențele din
sistemul educațional care intervin de la o tara la alta.
Cea mai importantă ni se pare armonizarea cu partenerii, schimbul de bune
practici, deschiderea extraordinară pe care ti-o da fiecare parteneriat cu o altă
țară europeană. Te face să te simți cu adevărat integrat.
Cea mai importantă valoare adăugată in dezvoltarea dimensiunii europene o
aduc proiectele Erasmus.
Cea mai importantă valoare adăugată o reprezinta învățarea la toate
nivelurile (personal, profesional și cultural),
A crescut vizibilitatea instituției noastre in zona, prin deschiderea elevilor
catre o noua forma de educare, interes mai mare din partea comunitatii
(parinti, posibili elevi ai scolii)
Cel mai important aspect considerăm că este susținerea valorilor europene și
respectul pentru drepturile omului. În România există puține surse de
finanțare pentru organizații de tineret axate pe promovarea justiției sociale și
a drepturilor omului (inclusiv LGBTQ) - prin programul Erasmus+ și ESC am
putut să ne continuăm munca și să transmitem mai departe valorile și
principiile în care credem în rândul tinerilor și comunităților din care aceștia
fac parte.
Cel mai valoros aport, pentru institutia beneficiara este crearea de noi
parteneriate si cresterea si capacitarea exertizei expertilor si adultilor
beneficiari in proiectele finantate.
Cele mai importante valori obținute din proiectele Erasmus:
- Îmbunătățirea relației profesor elev
- Schimbul de bune practici la nivel European
- Experiente educationale noi si surse de inspiratie pt dezvoltare personala si
profesionala
- Calitatea formării profesionale a elevilor
- Creșterea încrederii în sine a elevilor
- O educatie de calitate la standarde europene, participanti cu sanse crescute
de integrare pe piata europeana a muncii si o imagine vizibil imbunatatita a
scolii in comunitate
- Îmbunătățirea calității procesului de predare
- Dezvoltarea colaborării între furnizorii de educaţie sau factorii implicaţi în
educaţie şi formare.
Proiectele Erasmus+ contribuie în principal la dezvoltarea strategiei
internationale a școlii, la cresterea capacitatii de a opera la nivel European si
la stabilirea de parteneriate cu parteneri din Europa in realizarea de noi
strategii practice europene, care vor contribui la cresterea calitatii educatiei si
formarii furnizate de școală , la diversificarea si atractivitatea ofertei
educationale a scolii, la adaptarea formarii la specificul pietei europene a
muncii si chiar la facilitarea angajarii absolventilor.
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Certificatele europass
cetaneie europeana, competente lingvistice intarite, abilitati sociale insusite
Cetateanul activ
cetățenia activă
Cetățenie europeana
Claritate, orientare spre rezultat, accent pus pe networking si colaborare
Coeziune
Colaborare
Colaborare cu alte instituții de profil/școli din alte țări europene.
Colaborare cu parteneri educationali din UE
Colaborare cu parteneri europeni pe termen lung si modernizarea strategiilor
utilizate de catre personalul did. In predare, invatare, evaluare.
colaborare cu parteneri externi, gasirea si implementarea unor metode
moderne de predare si evaluare, permanenta informare si posibilitatea de
comparare cu situatia din alte state, cresterea prestigiului si recunoasterea
internationala
Colaborare cu profesori di Europa
Metode si instrumente de predare noi
Dezvoltarea curriculumului
Colaborare instituțională
Colaborare interculturala, sociala.
Dezvoltarea competentelor relevante pentru piata muncii.
Modernizarea sistemului de educatie.
Dezvoltarea abilitatilor de comunicare in limbi straine, abilitati tehnice si
digitale.
colaborare internationala
vizibilitate
dezvoltarea competentelor profesionale si personale
modalitati moderne de predare-invatare
imbunatatirea competentelor lingvistice
Colaborare internațională
Colaborare intre institutii, oportunitati de viitor pentru studenti
Colaborare pe termen lung
colaborare și cooperare pentru a atinge scopuri comune
Colaborare și schimb de experienta intre școlile europene
colaborarea cu alte institutii in dormaniul formarii, cercetarii, dezvoltarii de noi
proiecte
Colaborarea cu alte instituții de învățământ și informațiile despre organizarea
și modul de funcționare al altor instituții de învățământ din Europa.
Colaborarea cu alte unități de învățământ europene, care a presupus
schimburi de bune practici în mai multe segmente ale activității didactice:
metode și tehnici de predare, atitudinea față de elevi, îmbunătățirea
competențelor de limba engleză.
Colaborarea cu diferite instituții
Colaborarea cu institutii scolare si furnizori de formare pentru cadrele
didactice din Europa;
Dezvoltarea metodelor de predare-invatare utilizate in concordanta cu
cerintele din educatia secolului al XXI-lea;
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Cresterea calitatii actului didactic oferit de cadrele didactice a dus la
dezvoltarea profesionala acestora, la diversificarea strategiilor pedagogice si
adaptarea acestora la tendintele in educatie din Europa si nu numai;
O mai buna implicare a elevilor atat in activitatile scolare, dar si in cele
extrascolare si cross curriculare
Dezvolattarea abilitatii de leadership la nivelul profesorilor si al elevilor, prin
multiplele initiative de colaborare la nivel european
Deschiderea fata de diversitatea culturala, formarea de veritabili mediatori
culturali in randul profesorilor si al elevilor;
Promovarea valorilor europene si a culturii nationale la fiecare mobilitate sau
activitate cu elevi din tarile partenere;
Imbunatatirea competentelor de comunicare in limba engleza, cu impact
pozitiv la nivel personal si profesional;
Dezvoltarea competentelor digitale prin utilizarea d aplicatii care faciliteaza o
invatare motivationala si bazata pe competente
Colaborarea cu instituțiile școlare din alte state europene
Colaborarea cu parteneri din spatiul european, schimbul de experienta si
practica efectuata in tari europene au contribuit la schimbarea intregului
climat al scolii. Cadrele didactice au dobandit competente esentiale pentru
adaptarea la modele europene. S-au elaborat inclusiv continuturi de invatare,
in parteneriat. Elevii au experimentat munca la agenti economici din alte state
sau au invatat, in cadrul workshop urilor despre valori europene, au invatat
sa dezbata si au dezvoltat abilitatile de comunicare si lucru in echipa.
Colaborarea cu personalul ANPCDEFP care a asigurat consultanta in
implementarea proiectelor
Colaborarea cu profesionisti in educatie din alte țări
Colaborarea cu scoli din alte țări europene
Colaborarea cu scoli din spatiul european
Colaborarea cu universitatile din Uniunea Europeana aduc pe langa
dezvoltarea academica a fiecarei institutii un grad mai mare de inckuziune,
prin oportunitatile pe care le formeaza in urma colaborarilor.
Colaborarea elevilor si profedorilor pe teme relevante la nivelul Europei
Colaborarea instituțională
Colaborarea inter-academica
Colaborarea internationala, exemplele de bune practici.
Colaborarea intre institutii
Colaborarea intre instituții este necesară, deoarece astfel studentii au
oportunitatea de-a studia peste hotare
Colaborarea la nivel european este o premisa a internationalizarii scolii
noastre. Sunt primele proiecte europene din 2012 in scoala, iar experienta
profesorilor si a elevilor din aceste proiecte va ajuta dezvoltarea institutiei. Ne
vom deschide portile catre noi parteneri, ne vom afirma in comunitate.
Colaborarea la nivel international, vizibilitatea larga, lucrul in echipe
multinationale si multiculturale, formarea si consolidarea parteneriatelor,
activitatile de genul "learning by doing".
Colaborarea si cooperarea internațională , implementarea de bune practici
europene in Romania, cunostinte noi și experiența de a crea împreună noi
modele de lucru pentru internaționalizarea educatiei si a educației digitale.
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Colaborarea si cunoasterea reciproca a culturilor de provenienta a
participantilor
Colaborarea si împărtășirea exemplelor de bună practică. Devoltarea
competențelor pe piata muncii europeana. Recunoastrea rezultatelor invatarii
pe piata europreana
colaborarea transnationala
Colaborare-atât la elevi cât și la cadre didactice-, învățare de noi metode de
comunicare și educare.
colaborari la nivel european si mondial; posibilitatea de a avea mobilitati la
universitati partenere; mobilitati studenti
Colaborari mai stranse si transparenta
Colegiul a devenit scoala Europeana nu numai prin obținerea certificatului ci
și prin atractivitatea programelor de formare inițială, ancorate in realitatea
europeană a pieței muncii. Activitățile didactice sunt motivante, atractive,
bazate pe resurse Educationale practice dezvoltate in cadrul mobilităților
europene. Elevii comunica, rezolva probleme, sunt flexibili și receptivi la noile
metode de predare/ evaluare
Colegiul nostru a devenit mai vizibil in comunitatea locală, dezvoltand o rețea
de parteneri in Europa.
combaterea abandonului scolar in mediul rural
Competenta, cooperare, incredere
Competente crescute ale beneficiarilor acestor proiecte
Competente crescute in analiza nevoilor comunitatilor de beneficiari prin
oglindirea in alte organizatii europene cu aceleasi tipuri de activitati
Competente digitale, profesionale
Competente europene pt elevi si cadre didactice
Dezvoltare personala si profesionala
Competente lingvistice si deschidere
-competente noi, internationale ale profesorilor si elevilor: lingvistice,
interculturale
-competente digitale actualizate ale profesorilor
-strategii noi, eficiente, de organizare a activitatilor instructive
-continuturi noi, actualizate si armonizate cu cele ale altor tari europene
Competente pedagogice și lingvistice
Competente pentru piata muncii
Competențele și experiența dobândită va fi valorificată în cadrul strategiilor
viitoare de dezvoltare a școlii astfel încât să ducă la satisfacerea nevoilor
identificate, precum: formarea profesorilor în direcția metodelor noi, activparticipative, în centrul atenției fiind elevul; apropierea elevilor prin
comunicare, cunoaștere interpersonală; integrarea elevilor proveniți din medii
socioculturale și economice diferite; creșterea cooperării în școală.
Competitivitate, inovare si coeziune sociala.
Complementaritate în toate aspectele
Completarea imaginii de scoala europeana prin adaptarea exemplelor de
bune practici diseminate de parteneri la ethosul institutiei
-comunicare interculturala (elevi si profesori)
-schimb de experienta si bune practici
-dezvoltarea abilitatilor digitale
-comunicare intr-o limba straina
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-modernizarea practicilor educationale
-imbunatatirea rezultatelor invatarii
comunicare intr-o limba straina, imbunatatirea predarii
Comunicare la nivel international
Comunicare si parteneriat cu alte universitati
comunicare si publicitate
Comunicare, colaborare, invatare reciproc dintre institulile, cadre didactice sí
elevi participanti lá proiectele Erasmus
Comunicare, relaționare, schimburi de bune practici, viziune, acțiune
comunicare, schimbarea mentalitatilor
Comunicare, Socializare
comunicare, spirit de echipa, exemple de bune practici
comunicare+spirit de echipa+exemple de bune practici
Comunicarea eficienta cu agentia nationala
Comunicarea interculturala
Comunicarea interculturala
Posibilitatea de a cunoaște o alta cultura, de a face parte dintr-o alta cultura
Îmbunătățirea comunicarii într-o limba străină
Formarea de relații
Comunicarea în limbi de circulație internațională.
Comunicarea între instituții similare din alte țări europene, îmbunătățirea
calității educației.
Comunicarea mai buna intre profesorii din diferite univerditati din alte tari.
Comunicarea, experiența împărtășită, exemplele de bună practică,
interacțiunea culturală.
Comunitatea mult mai sudata, încredere ridicata în abilitatea personalului
didactic, o mai mare deschidere către oportunități și culturi diverse.
Conectare cu organizatii si metode de lucru/ perspective din zona europeana.
Conectare la retele tematice, parteneriate, civism european
Conectarea cu alte culturi europene
conectarea cu UE
Conectarea elevilor și profesorilor cu cei din alte instituții școlare europene,
încercarea de a gasi soluții unor probleme comune.
Conectarea la cerințele europene
Conectarea la dimensiunile educatiei cu standard european , si implicit
valorificarea experientelor acumulate in .de educatie al fiecarei scoli implicate
Conectarea la ideile su modelele de lucru europene
Conectarea la tendintele reale ale pietei muncii.
conectarea la valorile europene
Conectarea si legatura directa cu colegii europeni (atat pentru elevii cat si
profesorii) dau acestora un sentiment de solidaritate europeana, de
colaborare, este o sursa de inspiratie din care ne putem alimenta pentru a ne
rezolva propriile probleme.
conectarea, interactiunea si schimbul de bune practici cu partenerii
Conectivitate la nivel global
Conexiunea cu sisteme europene de învățământ
Conexiunea dintre țări
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Consider absolut vitale proiectele Erasmus pentru adapta învățământului
românesc la standardele europene și la cerințele Noii Societăți Digitale. La
nivel micro, proiectele Erasmus oferă pârghiile necesare adaptarii mai facile a
cadrelor didactice la societatea digitală și eficientizării actului didactic in
vederea combaterii insuccesului școlar, a reducerii abandonului școlar și
îmbunătățirii parteneriatului școală-familie.
Consider ca aceasta e considerabila.
Consider ca aceasta valoare este data de studenții care beneficiază de acest
proiect.
Consider ca aceste proiecte aduce beneficii foarte bune in dezvoltarea
personală a celor care aplica.
Consider ca aceste proiecte dau o mai mare vizibilitate institutiei
Consider ca aceste proiecte Erasmus + ajuta la realizare unei oarecare luare
in consideratie si cunoastere a altor tari din UE, ajutand tinerii sa aiba contact
direct cu ce inseamna aceasta uniune, ce poate face ea pentru fiecare cat si
cum se desfasoara activitatea educationala in alte tari din UE.
Consider ca aceste proiecte ofera o sansa in plus de dezvoltare pe mai multe
planuri, atat din punct de vedere educational, cat si personal.
Consider ca adauga o valoare imensa in dezvoltarea instituțiilor in general.
Consider ca ambele institutii beneficiaza de multe avantaje cum ar fi crearea
unei legaturi intre cele doua, iar un alt avantaj cred ca ar fi cresterea nivelului
de recunoastere la nivel european.
Consider ca are un impact foarte mare
Consider ca dacă ar tine cont de părerile celor care au beneficiat de
posibilitatea de a pleca într-o experienta Erasmus+, instituția beneficiara ar
putea îmbunătăți multe lucruri pe care momentan le are cu mult sub nivelul la
care ar trebui sa fie.
Consider ca dezvoltarea dimensiunii europene a instituției beneficiare vine din
imbogățirea culturala și oportunitatea de cunoaștere a persoane de
naționalități diferite
Consider ca Erasmus Plus ofera o oportunitate tinerilor de a cunoaste valorile
europene si de a interactiona cu tineri din alte tari.
Consider ca este nepretuita. Astfel de proiecte sunt esentiale pentru o
societate si mai ales pentru studentii. Au nevoie de oportunitati.
Consider ca este o valoare foarte buna.
Consider ca este o valoare insemnata, insa isi vor pierde incet dar sigur
candidatii din cauza personalului care nu comunica/nu informeaza
participantii la aceste proiecte in legatura cu toate detaliile si aspectele,
cauzand acestora in anumite situatii chiar pagube financiare. Asadar, este un
mai mare pacat de aceasta valoare care se pierde din aceste motive.
Consider ca este un ajutor real pentru dezvoltarea studenților și pentru
relațiile internaționale pe care le poate lega studentul cu cei din afara țării
Consider ca fiecare universitate partenera își poate schimba modalitatea de
examinare sau de predare in funcție de ce se întâmpla in restul Europei.
Consider ca institutia beneficiara de un proiect Erasmus+ detine o valoare
adaugata destul de mare, in conditiile in care un numar considerabil de
proiecte reprezinta un real avantaj.
Consider ca institutia devine mai vizibila si promoveaza oportunitatile de care
pot beneficia elevii, profesorii fiind constanti preocupati de dezvoltarea si
perfectionarea acestora.
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Consider ca ofera o perspectiva internatioanal studentilor si ii ajuta extrem de
mult in dezvoltarea personala.
Consider ca prin aceste programe se dau oportunitati de dezvoltare
cetatenilor Europei, prin care ei pot iesi din zona de confort, se pot depasi,
pot invata o alta limba, pot sa vada o alta realitate si cred ca este o
deschidere de mentalitate pentru cei care beneficiaza de experienta
Erasmus.
Consider ca prin castigarea proiectului, scoala noastra va avea multe de
castigat. 6 cadre didactice vor participa la cursuri de perfectionare, aducand
un suflu nou stilului de predare, implementand metode noi si interesante
pentru a asigura un sistem de invatamant incluziv la nivelul institutiei, noi
metode de predare a limbilor straine pentru a face activitatile scolare cat mai
interesante si astfel sa-i atraga pe copii la scoala, reducand astfel
absenteismul si abandonul scolar.
Consider ca prin proiectele Erasmus si contractele de colaborare interuniversitare care sunt asociate reusim sa aducem informatii cu o calitate
superioara in formarea beneficiarului. Vorbim despre o deschidere spre
domeniul in cauza dar si o deschidere catre mediul socio cultural al altor tari.
Personal, pentru mobilitatea de tip plasament de care beneficiez, aduce atat
un aport stiintific, cat si unul didactic, de dobandire a unor noi maniere de
expunere a programei si imbunatatirea expunerilor intr-o limba straina.
Consider ca principala valoare a programului este accelerarea procesului de
standardizare a procesului educational al universitatilor participante in
program, astfel incat nivelul de pregatire si modul de abordare din diferita tari
sa devina similar.
Consider ca proiectele Erasmus + contribuie la dezvoltarea unei imagini
bune a institutiillor implicate.
Consider ca proiectele Erasmus+ ajuta elevii/studentii din institutia beneficiara
sa ia contact cu studenti straini si sa obtina un schimb de experienta.
Consider ca proiectele Erasmus+ ajuta foarte mult la dezvoltarea europeana,
pentru ca se leaga legaturi intre peroasne, sutudenti, profesori, elevi etc.
Consider ca proiectele Erasmus+ contribuie foarte mult la dezvoltarea
institutiei beneficiare prin intermediul studentilor participanti deoarece acestia
vor reprezenta tara din care provin, universitatea si astfel institutia beneficiara
se va face cunoscuta in randul celorlalti studenti Erasmhs ,care impreuna
reprezinta Europa.
Consider ca proiectu Erasmus+ aduce o mare valoare universitatii prin
deschiderea portilor la invatamant din state europene si in acest sens avand
opurtunitate de a cunoaste alte modalitati de invatamant superior
Consider ca proiectul Erasmus + ajuta Universitatea sa identifice situatiile
problematice.
Consider ca proiectul Erasmus a dus la dezvoltarea dimensiunii europene a
scolii în care îmi desfășor activitatea
Consider ca proiectul Erasmus+ are un impact pozitiv asupra institutiei prin
recunoasterea educatiei romanesti la nivel international.
Consider ca proiectul Erasmus+ reprezinta un program care aduce o valoare
considerabilă privind experienta interculturala, crearea unor noi viziuni pentru
viitorul profesional, pentru schimbul de cunostinte.
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Consider ca proiectul implementat va aduce un plus de valoare in organizatia
din care fac parte prin voluntarii pe care ii vom gazdui si prin activitatile pe
care le vom desfasura impreuna in comunitatea de care facem parte.
Consider ca schimbul de tineri pe care l-am scris a dezvoltat o conexiune in
randul tinerilor participanti carora li s-au deschis noi orizonturi. Ong-ului i s-a
adaugat un plus de experienta si de expertiza in domeniul tineretului
european.
Consider ca toti participantii au fost castigati prin participarea in aceste
proiecte.Erasmus a deschis ferestre catre cunoasterea mai putin
conventionala
Consider ca un astfel de program ajuta o institutie inspre dezvoltarea
abilitatilor de management, comunicare, relationare.
Consider ca universitatea beneficiaza de posibilitatea de a analiza o alta
perspectiva si de a se dezvolta intr-o directie europeana.
Consider ca valoare oferita de aceste proiecte ofera institutiei beneficiare o
serie de avantaje, printre care se numara atat sansa de a interactiona cu
persoane dintr-o cultura diferita, cat si crearea unui networking mai vast.
Consider că aceste proiecte reprezintă o oportunitate deosebită pentru
cunoașterea și înțelegerea altor comunități europene din punct de vedere
social, cultural și educațional.
Consider că derularea activităţilor din cadrul proiectelor europene a contribuit
într-o mare măsură la îndeplinirea misiunii şcolii, a contribuit la dezvoltarea
contextelor şi situaţiilor de învăţare, prin care urmărim implicarea elevilor cu
cerințe educative speciale sub cât mai multe aspecte: cognitiv, social,
cultural, precum şi cel al parteneriatului cu familia şi comunitatea, vizând
asigurarea unei continuităţi şi coerenţe a demersului educațional. În anul
2017 școala noastră a obținut certificarea de „Școală Europeană”.
Consider că deschide o altă perspectivă a vieții, in general. Participanții la
astfel de programe au motivația învățării pe tot parcursul vieții, dorința de a
afla opinia altor oameni din alte culturi despre educație și despre viață, in
general. Dacă fac strict referire la proiect, consider că atât elevii cât și
profesorii au motivația dezvoltării abilităților lingvistice și informatice, iar
interacțiunea cu partenerii străini, de data aceasta prin intermediul
tehnologiei, a contribuit din plin la dezvoltarea acestor abilități.
Consider că este important să studiezi în altă țară, astfel că la întoarcerea
acasă să poți aprecia sau găsi alte soluții de îmbunătățire și digitalizare a
sistemului românesc de învățământ și nu numai.
Consider că o valoare importantă este dezvoltarea pe plan personal, atât
elevul, cât și profesorul, prin participarea la diverse webinarii, workshopuri,
realizând diverse produse, utilizând diverse intrumente web, dezvoltându-și
cunoștințele într-o limbă străină, colaborând, socializând, incluzând toți
membrii echipei/ elevii unei clase indiferent de clasa socială.
Consider că prin experiența trăită studiind într-o altă țară, am putut aduce
feedback și sugestii pentru alinierea la nivel european a programelor de
studiu. M-am dezvoltat personal, conștientizând mai bine valorile europene și
promovându-le în țara mea la întoarcere.
Consider că prin participarea la acest Proiect, Școala Gimnazială Nr. 6 și-a
atins scopul de a deveni o Școală Europeană, o Școală pentru fiecare și a
desfășurat proiecte eTwinning și a dezvoltat colaborări europene și/sau
internaționale.
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Consider că prin participarea la proiectul Erasmus+ instituția școlară din care
fac parte si-a îmbunătățit serviciile de educație și formare, a câștigat pe planul
îmbunătățirii relațiilor interumane/sociale, a reușit să stabilească parteneriate
cu instituții similare, participante la proiect.
Consider că proiectele Erasmus + ajută la o relație mai strânsă între țările
implicate.
Consider că proiectele Erasmus+ aduc o valoarea considerabilă în
dezvoltarea dimensiunii europene a instituţiilor beneficiare prin: Experiente
educationale noi si surse de inspiratie pt dezvoltare personala si
profesionala,Deschidere spre valorile democratice europene,Schimb de
experiente etc.
Consider că proiectele Erasmus+ aduc un beneficiu semnificativ în
dezvoltarea socială și culturală a Uniunii Europene și contribuie la educarea
socială a populației.
Consider că proiectele Erasmus+ aduc un mare beneficiu atât pentru studenți
cât și pentru instituția beneficiară prin intermediul interculturalității, toleranței
și descoperirea altor culturi.
Consider că proiectele Erasmus+ au scopul de a oferi schimbul intercultural
al beneficiarilor, ce contribuie la dezvoltarea profesionala a individului.
Consider că valoarea adăugată constă în lărgirea de orizonturi și perspective
a studenților, în cazul de față, ai instituției beneficiare, prin contactul direct cu
studenti de prettindeni.
Consider că valoarea adăugată de aceste proiecte este un grad și mai ridicat
de comunicare între cadrele didactice și studenți.
Consider că valoarea adăugată de proiectele Erasmus+ în dezvoltarea
dimensiunii europene a instituției beneficiare sunt studenții care au ocazia să
împărtășească experiențele si cunoștințele dobîndite la instituțiile din
străinătate prin intermediul acestor proiecte.
Consider că valoarea adăugată de proiectele Erasmus+ se referă la o
multitudine de aspecte dintre care aș menționa: schimbul de bune practici,
creșterea calității formării profesionale a elevilor, incluziunea socială,
dezvoltarea rețelei de parteneri etc.
Consider ce proiectele Erasmus+, prin contextul pe care il creeaza, ajuta
participantii sa isi dezvolte abilitati precum adaptabilitatea, comunicarea,
rezolvarea problemelor si, mai mult decat atat, sa descopere importanta unor
valori precum toleranta si empatia.
Consider faptul ca este o experiența foarte benefică, aducând nenumărate
avantaje.
Consider o plus valoare cu beneficii pentru toate partile implicate din cadrul
acestor proiecte ERASMUS+.
Consider proiectele Erasmus+ ca fiind foarte importante deoarece ofera noi
perspective prin care institutia beneficiara poate aduce inovatii.
Consideram ca prin intermediul implementarii proiectului la nivelul unitatii
noastre a crescut calitatea resursei umane prin participarea la un curs d
eformare in domeniul educatiei incluzive.
Consideram ca programul Erasmus+ este o oportunitate pentru profesorii
scolii noastre de a moderniza demersul didactic prin schimbul de bune
practici din spatiul profesional european, va conduce la formarea de noi
competente ale cadrelor didactice.Ne propunem astfel sa dezvoltam un
mediu educational stimulativ si motivant, identificand si bunele practici din
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alte sisteme de invatamant si sa le implementam la nivelul institutiei noastre
scolare. Prin participarea profesorilor la programe de formare internationala
se urmareste atingerea obiectivelor propuse, dar si racordarea sistemului
instructiv-educativ la cel european prin schimbul de bune practici. Proiectul
Erasmus+ raspunde nevoii de dezvoltare institutionala a dimensiunii
europene, prin certificarea competentelor la nivel european, prin dezvoltarea
de viitoare parteneriate si colaborari la nivel european, national si regional.
Aceasta nevoie constanta de raliere la valorile europene si la standardele
educationale corespunzatoare se afla pe o linie de continuitate cu proiectele
anterioare, desfasurate de institutia noastra, care au vizat prioritar pregatirea
profesorilor pentru situatiile actuale problematice din sistemul educational
actual.
Consolidare parteneriate, schimb de bune practici, reach out comunitar
Consolidarea capacitatii institutionale
Consolidarea coeziunii sociale
Consolidarea colaborarii.
Consolidarea competentelor cheie stabilite la nivel european
consolidarea contactelor cu scoli din U.E
Consolidarea cooperarii internationale la nivel institutional, crearea de resurse
educationale comune, formarea personalului in spiritul valorilor europene.
Consolidarea cooperarii internationale. Dialog transparent. Conturarea unui
discurs pertinent, informat si smart!
Consolidarea cooperării interninstituționale a țărilor participante la proiectele
Erasmus+.
consolidarea dimensiunii educative, a transparentei rezultatelor, a invatarii de
limbi straine
Consolidarea dimensiunii europene a institutiei si cresterea vizibilitatii in
comunitate prin abordarea de strategii moderne si colaborarea cu alte institutii
din spatiul european.
Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor de educatie si formare
Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor de educatie si formare,
Promovarea participarii la viata democratica in UE, Promovarea dialogului
intercultural
Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor de educatie si
formare,Cooperarea intre institutii din tarile participante la programul
Erasmus+,Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare
Consolidarea dimensiunii internationale a activitatilor desfasurate; deschidere
Europeana adusa scolii, cunoasterea altor sisteme de educatie,dezvoltare
culturala.
Consolidarea dimensiunii internaționale a activităților
desfasurate;îmbunătățirea competentelor de limba, comunicare, digitale și
culturale; promovarea imaginii instituției de învățământ în comunitate
Consolidarea increderii elevilor in fortele proprii, stimularea dorintei de
dezvoltare pe plan profesional si personal.
Consolidarea parteneriatelor cu organizații europene.
Consolidarea parteneriatelor europene ale asociatiei.
Consolidarea partnership-urilor.
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Consolidarea relatiilor intre insistutiile deja partenere si oportunitati pentru noi
parteneriate
Imbunatatirea unei limbi straine si incurajarea invatarii uneia noi
O buna intelegere a diferentelor dintre institutiile implicate, a sistemelor de
invatamant si o oportunitate pentru a face schimbari preluand modele
europene de succes
Consolidarea relatiilor scolare si comunitare intre partenerii europeni
Consolidarea unei comunitati mai senaibile la nevoile copiilor cu cancer din
Oltenia. Un
Consolidează relații, dezvoltă tinerii...
Constientizarea competentelor si calificarilor dincolo de limita granitei
nationale
Constientizarea cu privire la apartenenta la uniunea europeana, ca cetateni
europeni activi si integrati.
constientizarea studentilor si a profesorilor cu privire la realitati si oportunitati
existente in coooerarile intre state membre ue
Constientizarea valorilor europene comune
-constituirea de echipe de lucru, îmbunătățirea actului didactic prin oferta de
formare /exemplul din alte tari
Constructivă
Construirea unei relații bune.
Conștientizarea actiunilor celorlalti profesori din spațiul european
contact cu alte institutii
Contact cu alte muzee din Europa, crearea de noi parteneri in alte Proiecte si
colaborari, contact cu organismele profesionale europene, precum Reteaua
European a Muzeelor. De asemenea, aflarea celor mai noi tendinte in
domeniul cultural de la cei mai buni profesionisti in domeniu, datorita
conferintelor la care putem participa datorita finantarii Erasmus+.
Contact cu oameni ce experimenteaza in mod frecvent si firesc învățarea prin
proiecte;
Șansa de a cunoaște profesori cu competențe multiple, dezvoltate
transdisciplinar si multidisciplinar.
Provocarea de a te ridica la înaltimea asteptarilor partenerilor de proiect,
perfectionand managementul sub toate aspectele posibile (de
personal,financiar, al conflictelor, al crizelor, etc) Șansa de a prezenta o altă
față Europei, cu invățământ atractiv, profesori nestresați, profesorilor și
elevilor români, altfel decât cea cunoscută de părinții elevilor plecați la muncă
în străinătate.
Contact intercultural, schimb de buni practici, favorizeaza deschiderea
universitatii spre noi tehnici/discipline
Contact with international students
contacte cu parteneri itnernationali, schimb de idei si bune practici la nivel
european
Contacte stabilite, formare profesională
Contactele cu alte sisteme de învățământ din Europa au dus la creșterea
competențelor profesionale ale cadrelor didactice, dezvoltarea competențelor
în rândul elevilor, o mai bună incluziune socială în școală, dezvoltarea
abilităților de a utiliza limbi străine în comunicare (atât în rândul elevilor, cât și
al profesorilor), creșterea prestigiului școlii în comunitate, crearea unei rețele
internaționale pentru comunicare profesională.
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Contactele cu partenerii aduc o valoare suplimentara calitatii ideilor de
cercetare si imbunatatirea informatiilor in domeniu
Contactele cu sisteme educationale din alte tari, adoptarea de bune practici,
dezvoltarea profesionala pentru cadre didactice si personala pentru elevi,
competente noi pentru toti participantii la proiect, dezvoltare institutiutionala si
imbunatatirea ofertei educationale a scolii cu activitati centrate pe nevoile
beneficiarilor.
Contactele interumane
Contactul cu alte puncte de vedere
Contactul cu alte sisteme educationale a facilitat implementarea unor
programe in lectiile profesorilor participanti.
contactul cu cerintele externe referitoare la educatie, munca
Contactul cu formatori europeni, Realizarea de formare a cursantilor nostri
dupa principii europene
Contactul cu perspective și metodologii diferite.
Contactul cu reprezentanții altor școli din Europa.
Contactul direct al elevilor si profesorilor cu alti elevi si alte cadre didactice din
alte scoli/tari.
Contactul direct cu alte culturi rezulta intr-o intelegere mai buna a diferentei
dintre metodele de predare/invatare in spatiul European. Imbunatatirea
serviciilor de educatie.
Contactul direct cu alte institutii de invatamant din Uniunea Europeana
Contactul direct cu alte sisteme educationale, exemple de buna practica si
metode integrate in curriculum.
Contactul direct cu alte sisteme educaționale din Europa
Contactul direct cu diferite culturi
Contactul social cu membrii universitatilor partenere din tarile gazda
Contactul, comunicarea si schimbul de bune practici cu alte institutii scolare
din Europa
Continuarea procesului de internationalizare a scolii, pe baza strategiei de
internationalizare pe care scoala o urnareste
Contribue la dezvoltarea relatiilor de colaborare interuniversitare si
dezvoltarea de noi proiecte
Contribuie la creearea unor legaturi intre diversele institutii participante,
precum si in oferirea unor posibilitati persoanelor doritoare.
Contribuie la dezvoltarea aspectelor socio-culturale.
Contribuie la dezvoltarea competențelor/abilităților beneficiarilor
Contribuie la dezvoltarea instituțională prin schimbul de bune practici.
Dezvoltarea cooperării europene prin implementarea unor proiecte.
Dezvoltarea unor competențe necesare integrării pe piața europeană a
muncii
Contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a studenților.
Contribuie la dezvoltarea profesională a participanților la buna desfășurare a
activ. cu elevii, dar și a c.d. care sunt interesate și participă la activitățile de
diseminare, formare, autoperfecționare.
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Contribuie la dezvoltarea socială și profesională a persoanelor implicate în
proiect și, în același timp, este îmbunătățită calitatea serviciilor de educare si
formare, de incluziune socială a unitatii beneficiare.
Contribuie la dimensiunea internationala a universitatii,
Contribuie la dimensiunea internațională a activităților de tineret pe care le
desfășurăm.
Contribuie la promovarea instituției pe plan educațional international.
Contributie la indeplinirea strategiei de internationalizare si cresterea
vizibilitatii pe plan international.
Contribuție importantă
Conturarea unei noi viziuni, în vederea îmbunătățirii calității procesului
instructiv- educativ, dar mai ales în vederea modelării personalității actorilor
implicați spre a deveni cetățeni europeni proactivi.
Cooperare cu ONG-uri ce derulează activități in domeniul tineretului, schimb
de bune practici, conectare la contextul european din diferite țări, învățare
interculturală
Cooperare europeană prin schimbul de bune practici in domeniul educației și
formării
Cooperare internationala
Cooperare internationala crescuta, creșterea vizibilității intrrnationale
Cooperare internationala, inter-culturalitate, contact cu sisteme si abordari
diferite, elaborare proiecte comune.
cooperare internationala, teamwork
Cooperare internațională și dezvoltare managerială.
Cooperare intre centrele partenere si oportunitate pentru dezvoltare
studentilor la nivel de educatie si social
cooperare intre institutii, schimburi interculturale
Cooperare între instituții mai bună și schimb de experienta
Cooperare mai largă cu alte instituții europene
Progres cultural și educativ
Cooperare si dezvolaterea prin interctiunie cu alte culturi decit cea pe care o
stii.
cooperare si dezvoltare internationala, evolutie personala si profesionala a
tuturor
Cooperare transfrontaliera
Solidaritate fata de nevoile comunitatii
-cooperare transnationala
-imbunatatirea metodelor de predare in educatia non-formala
-cresterea vizibilitatii ONG-ului
-promovarea cetateniei active si a dialogului social
-promovarea incluziunii sociale
Cooperare transnationala, transfer de knowhow eficient
Cooperare, colaborare europeana.
Cooperare, colaborare, dezvoltare lingvistică
Cooperare, colaborare, dezvoltare, interculturalitate
Cooperare, parteneriat, dezvoltare
Cooperare, schimb cultural
Cooperare, vizibilitate, internationalizare
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Cooperarea cu alte institutii europene similare, achizitie de cunostiinte si
informatii cu privire la teme de interes scolar, oportunitatea cadrelor didactice
de a se dezvolta profesional, dezvoltarea abilitatilor si compententelor elevilor
VET prin practica comasata efectuata in companii din Europa etc
Cooperarea cu alte institutii similare din Europa, promovarea institutiilor
participante, exemple de bune practici
Cooperarea cu alte instituții internaționale, optimizarea predării limbilor străine
Cooperarea cu cadre didactice din alte tari europene , schimb de bune
practici
Cooperarea cu institutii de invatamant europene.
Cooperarea cu institutii din alte tari, expertiza externa si schimbul de bune
practici.
Cooperarea cu institutiile de educatie europeana imbunatateste metodele de
predarea, invatarea, dezvolta competentele sociale ,
lingvistice,civice,cetatenia activa. Exemplele de buna practica imbunatateste
dimensiunea internationala a scolii.
Cooperarea cu instituții din alte tari europene ne oferă posibilitatea de a ne
deschide noi orizonturi în privința metodelor de predare.
Cooperarea cu mai multe universitati
Cooperarea cu scoli europene pentru inovarea practicilor în era digitală.
Cooperarea cu tarile partenere în domeniul învățământului, implicarea
tinerilor prin participarea la mobilități, promovarea învățării limbilor străine și a
diversității lingvistice, accesul la bune practici, dezvoltarea de materiale
pedagogice.
Cooperarea europeana-pacea, armonia in Europa
cooperarea internationala si schimbul de bune practici
Cooperarea internațională permite dezvoltarea unor competențe atât în cazul
elevilor, cât și în cazul cadrelor didactice, precum și lărgirea orizontului
cunoașterii.
Cooperarea intre institutii din tarile participante la programul Erasmus+
Dezvoltarea de competente/abilitati relevante pentru piata muncii
Cooperarea intre instituțiile partenere si dezvoltarea competentelor
interculturale.
Cooperarea intre scolile partenere.
Cooperarea între instituții din țările participante la programul Erasmus +
Cooperarea între instituții și îmbunătățirea predării/învățării limbilor străine.
Cooperarea între instituții și promovarea dialogului intercultural.
Cooperarea si conexiunea permanenta intre universitatile de pe intregul
teritoriu european
Cooperarea si flexibilitatea.
cooperarea sustinuta si de lunga durata intre universitatile partenere,
raportarea modelelor de invatamant practicate de universitati la nivel
european
Cooperarea/ comunicarea cu statele UE, CU LICEE/ ȘCOLI EDUCAȚIE LA
NIVEL EUROPEAN
Copiii sunt implicati in activitati care le dezvolta alte skill uri decat cele de
invatare, classice.
Corelarea activitatii interne cu practici inovative, in special internationale
Crea unui invatamant superior unitar
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Crearea de legaturi cu organizatiile din Europa. Schimbul de experienta,
proceduri, tools.
Crearea de legaturi stranse cu alti parteneri atat locali cat si europeni.
Proiectele sunt youth-friendly si nu presupun la fel de multa birocratie precum
alte finantari.
Crearea de networking
Crearea de noi oportunități, stabilirea de joi relații
Crearea de noi parteneriate cu si mai multe facultati din Europa. Aducerea de
noi finantari institutiei
Crearea de noi parteneriate cu tarile participante la programele Erasmus,
dezvoltarea competentelor lingvistice, sociale si civice in context european
pentru participantii institutiei la proiecte
Crearea de oportunitati penteu elevi,aducerea unor beneficii majore
Crearea de oportunități atât pentru studenții participanți cât și pentru cadrele
didactice
Crearea de parteneriate atat in ce priveste domeniul didactic cat si in
cercetare. Crearea de echipe de proiect cu membrii din universitati din
strainatate care aduc cunostinte si experiente noi in proiectele implementate.
Crearea de parteneriate, dezvoltare personala si profesionala a beneficiarilor
Crearea de partneriate noi si largirea portofoliului de colaboratori europeni
Crearea și întreținerea unor relații interculturale.
Crearea unei dimensiuni multiculturale atat in plan educational, cat si social
crearea unei imagini realiste asupra invățământului european
Crearea unei legături cu alte școli europene
Crearea unei retele de contacte organizationale si personale care permit
colaborarea si integrarea europeana
crearea unei retele de partneri
Crearea unor parteneriate cu organizatii europene si din tarile vecine U.E.
precum si la nivel local cu organizatii implicate in activitatile noastre prin
transmiterea si impartasirea valorilor europene in domeniul tineretului.
Crearea unor parteneriate de lunga durata care duc la imbunatatirea
metodelor de predare in institutiile de invatamant superior
CREATIVITATE ȘI INTERDISCIPLINARITATE
Cred ca ajuta foarte mult in contextul dezvoltarii actuale in dimensiunea
europeana
Cred ca deschiderea oferita de astfel de proiecte este caiptala pentru
dezvoltarea intelectuala si emotionala a profesorilor si elevilor din tara
noastra.
Cred ca e foarte benefic pentru dezvoltarea ulterioara a relatiilor
intracomunitare ;)
Cred ca in primul rand scade nivelul de preconcepții pe care il avem despre
anumite culturi, se normalizează un schimb intre diferitele naționalitati
europene care se concentrează pe ce avem in comun.
Cred ca organizatiile implicate in proiecte Erasmus+ au sansa de a se
dezvolta, de a-si creste numarul de beneficiari si calitatea activitatilor pe care
le desfasoara cu și pentru acestia
Cred ca pot asigura cooperarea transnationala intre scolile europene, cu
conditia ca aceste proiecte sa se desfasoare asa cum au fost concepute in
formularul de aplicatie. Cat timp se incurajeaza activitatile online ca mijloc
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principal "pandemic", scopul in sine al proiectului este un esec si contribuie
implicit la stresul digital prin care trecem cu totii in aceasta perioada.
Cred ca prin aceste proiecte cadrele didactice din institutia de invatamint
superior in care activez ajung sa fie apreciati la adevarata lor valoare in alte
universitati europene si sa fie considerati egalii partenerilor lor.
Cred ca prin astfel de poriecte se creaza generatii de oameni motivate si
dornice de schimbare, aducand in universitatea beneficiara idei noi cat si
solutii pentru probleme recurente.
Cred ca principala valoare pe care o adauga proiectele Erasmus+ institutiei
beneficiare este o accelerare a standardizarii voluntare la nivel european a
procesului educational din invatamantul superior.
Cred ca proiectele Erasmus + ajuta studentii sa inteleaga multilateralitatea
experienței de student ,deschide viziunea catre noi experiente de nivel inalt ,
lipsit de bariere culturale , deschide oportunități noi si variate !
Cred ca proiectele Erasmus apropie cultural oamenii.
Cred ca proiectul Erasmus+ are un rol important in dezvoltarea dimensiunii
europene a institutiei beneficiare, intrucat nu exista alte proiecte de acest tip
si de aceeasi amploare la nivelul universitatii unde am studiat.
Cred că este o valoare foarte mare
Cred că proiectele Erasmus au o mare importanță în dezvoltarea
învățământului.
Cred că proiectele Erasmus au o valoare socială, culturală, economică,
financiară etc.
Cred că putem crea comunități de tineri informate și implicate
Creeaza noi relatii si posibile noi legaturi pentru viitoarele proiecte.
creerea de legaturi interpersonale, deprinderea unor noi cunostiinte in
domeniul respectiv, obsrrvarea unei abordari diferite
Creste prestigiul institutiei beneficiare,atragerea de noi elevi si parteneriate cu
alti participanti din alte tari.
Cresterea atractivitatii institutiei de invatamant, si a dimensiunii internationale
a scolii,capabile sa ofere servicii educationae de calitate
Cresterea atractivitatii institutiei si imbunatatirea calitatii educatiei
Cresterea atractivitatii si vizibilitatii scolii la nivel local si judetean
Cresterea calitatii activitatii desfasurate in cadrul institutiei beneficiare prin
punerea in practica a cunstintelor dobandite in cadrul mobilitatii.
Cresterea calitatii actului aducstional prin implementarea de noi metode de
lucru; comunicare eficienta; cresterea gradului de interes al elevilor pentru
scoala
Cresterea calitatii actului educational si alinierea la standardele europene,
internationalizarea unitatii de invatamant
cresterea calitatii educatie prin raportare / asumare de moidele de bune
practici derulate la nivel european
Cresterea calitatii educatiei
cresterea calitatii educatiei furnizate de școala,
Cresterea calitatii educatiei la standarde europene
Cresterea calitatii invatamantului in cadrul institutiei.
Cresterea calitatii proceselor educationale
400

Cresterea calitatii procesului instructiv-educativ, a atractivutatii scolii in randul
elevilor si a prestigiului acesteai in comunitate.
Cresterea calitatii programelor de formare profesionala a elevilor
Cresterea calitatii serviciilor de educatie si formare
Cresterea calitatii serviciilor in educatie si formare.
Cresterea capacitatii administrative
Cresterea capacitatii de adaptare a comunitatii academice la noile provocari
ale procesului de internationalizare.
Cresterea capacitatii de dezvoltare a serviciilor noi cu impact in comunitatea
deservita.
Cresterea capacitatii de integrare Europeana
Cresterea dimensiunii europene
Cresterea eficientei si calitatii activitatiilor organizatiei, diversificarea lor si
metodelor utilizate, care vor contribui la cresterea numarului de beneficiari si
de voluntari. Metodele creative de abordare si comunicare, vor ajuta
personalul organizatiei sa fie mai eficient si sa creasca satisfactia acestuia in
abordarea problemelor beneficiarilor. In acelasi timp impactul se va resimti si
in capacitatea acestuia de a face fata situatiilor stresante si epuizarii de la
locul de munca, ceea ce se va reflecta in cresterea gradului de fidelizare.
Cresterea gradului de internationalizare, atragerea de parteneri straini,
preluarea si implementarea de bune practici derulate de universitati partenere
Cresterea gradului de notorietate
cresterea intenationalizarii; cresterea calitatii actului educativ
cresterea interesului pentru folosirea mijloacelor de comunicatie TIC si
utilizarea limbilor straine(spaniola, italiana, franceza, engleza), dar si crearea
de conexiuni, consolodarea de prietenii in spiritul tolerantei si a
multiculturalismului, a acceptarii diferentelor de religie, culoare, cultura,
traditii, samd
Cresterea interesului pentru limbile straine, in special limba engleza.
Cresterea internationalizarii institutiei, perspectiva europeana
cresterea performantei in cercedare si activitati de predare
cresterea prestigiului prin absolventi cu viziune europeana asupra mediului de
afaceri
Cresterea prestigiului scolii beneficiare.
Cresterea prestigiului scolii.
cresterea progresiva si constanta a flexibilitatii participantilor la mobilitate fata
de abordarile unui mediu intercultural cu totul nou
Cresterea valorizării elevilor si incrderea in institutie ca furnizor de servicii de
educatie
Cresterea vizibilitati institutiei pe plan local
Cresterea vizibilitatii institutiei beneficiare, imbunatatirea serviciilor de
educatie
Cresterea vizibilitatii internationale si integrarea mai rapida in comunitatea
academica internationala!
cresterea vizibilitatii internationale, cunoasterea de catre partener a mediului
de lucru si a procaticilor si procedurilor din universitatea mea.
Cresterea vizibilitatii la nivel international
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Cresterea vizibilitatii si imbunatatirea si modernizarea serviciilor de educatie
si formare
Cresterea vizibilitatii Universitatii "Dunãrea de Jos" din Galați
Cresterea vizibilitatii
Interactiunea cu alte organizatii
Know-How
Crește gradul de internaționalizare a universității
Crește prestigiul international al țării
Crește rolul internațional al universității, universitatea de integrează în rețele
europene, proiectele pot avea un efect benefic inclusiv asupra colaborării
științifice, transferul de cunoștințe contribuie la creșterea calității actului
educațional.
Crește stima de sine a colegilor precum și valoarea serviciilor educaționale iar
institia noastră devine mai puternică.
Creșterea atractivității instituției noastre și îmbunătățirea serviciilor de
educație oferite precum și dezvoltarea abilităților elevilor pentru piața muncii
și schimbarea viziunii asupra laturii social-culturale a vieții comunitare.
Creșterea atractivității predării
creșterea calității activităților școlare și extrașcolare, îmbunătățirea colaborării
între profesori și elevi, dezvoltarea parteneriatelor școlare
creșterea calității actului didactic, pregătirea studenților pentru piața muncii,
interculturalitate, unitate în diversitate, incluziune socială
Creșterea calității actului educational la nivel de unitate școlara
Creșterea calității educației în instituție prin accesul la bune practici din alte
școli/țări, prin bună comunicare între parteneri
Creșterea calității educației oferite elevilor școlii.
Creșterea calității învățământului în conformitate cu standardele europene și
cu experiența studenților Erasmus+
creșterea calității învățământului, creșterea nivelului de socializare,
dezvoltarea competențelor participanților
Creșterea calității procesului didactic
Creșterea dimensiunii europene a școlii;
Îmbunătățirea calității pregătirii practice a elevilor;
Parteneriate funcționale cu organizații și companii europene.
Creșterea dorinței de modernizare
Creșterea gradului de colaborare si implicare între membrii organizatiei, pe de
o parte, si organizația beneficiara si altele similare din alte sisteme.
Creșterea gradului de vizibilitate in comunitate și in spațiul internațional,
oferirea exemplelor de bune practici care duc la creșterea standardelor școlii.
Creșterea imaginii pe plan internațional , dezvoltarea relațiilor cu instituțiile
partenere și apropierea reala a instituțiilor participante în proiectul european.
Creșterea implicări profesorilor/elevilor in proiecte europene
Schimbul de bune practici
Dezvoltarea profesională / personala
Creșterea actului educational
Creșterea incluziunii europene a instituției noastre, o mai bună integrare pe
piata muncii.
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Creșterea incluziunii școlare, încurajarea învățării limbilor străine de elevi și
profesori, cooperare transnațională între școli, promovarea conștiinței
interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și
tehnicile informaționale.
Creșterea internatinalizarii si atractivitatii institutuei
Creșterea internaționalizării instituției. Mobilitatea cadrelor și studenților
având ,astfel, posibilitatea de a aduna experiente de buna practica, activități
și idei care sa-i ajute pe participanți sa deprinde noi abilitați de lucru si sa
cunoască particularitățile fiecărei tari partenere
Creșterea încrederii în dimensiunea europeană a educației, dezvoltarea,
extinderea parteneriatelor școlare, promovarea regiunii noastre, la nivel
european.
Creșterea nivelului profesional a studenților.
Creșterea popularității instituției
Creșterea prestigiului instituției, îmbunătățirea rezultatelor.
Creșterea procesului de internationalizare
Creșterea reprezentativității în domeniul educației adulților în România dar
mai ales în Uniunea Europeană prin deschiderea ofertei de formare la spațiul
european.
Creșterea vizibilității institutiei. Creșterea activității calificarilor oferite
Creșterea vizibilității instituției.
Oportunitatea de a desfățura activități de predare cu studenții de la
universități din UE.
Posibilitatea de a vizita laboratoare și centre de cercetare de la universități
din UE.
Realizarea de contacte în vederea unor colaborări pe proiecte de cercetare.
Creșterea vizibilității instituțiilor de educație.
Creșterea vizibilității școlii în comunitatea locală.
Creșterea vizibilității școlii pe plan național și european
Cu ajutorul acestor proiecte institutia noastra a putut colabora cu parteneri
europeni si impartasi experiente cu acestia. Relatiile inchegate in cadrul
acestor proiecte ne-au permis dezvoltarea altor colaborari fructuoase.
Cu fiecare nouă competiție „Erasmus+ mobilități”, SNSPA a crescut numărul
de mobilități realizate într-un an universitar, atât pentru studenți, cât și pentru
cadrele didactice și personalul administrativ din universitate și a atras fonduri
din ce în ce mai mari. Îmbunătățirea finanțării, a mobilității și a cooperării în
plan european și internațional au contribuit la realizarea obiectivelor stabilite
în Strategia de internaționalizare a SNSPA (2015-2020).
Cu siguranță valoarea adăugată in dezvoltarea dimensiunii europene in
instituția noastră se datorează mult proiectului Erasmus+ care a adus
profesori si elevi din alte tari europene la noi iar elevii si profesorii nostri vor
vizita curand scolile partenere.
Cu toate restrictiile impuse de pandemia de COVID-19, consider ca proiectele
ERASMUS ne ajuta sa mentinem vie legatura cdu colegii nostri europeni.
Macar prin intermediul intalnirilor virtuale prin Internet, in vederea lucrului la
proiect...
Cultura
Cultura diversificata
Cultural exchange , deschidere mai mare in momentul angajarii, dezvoltare
personala
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Cultural si social
Culturalitate, coeziune socială, competente profesionale și competențe de
comunicare într-o limbă străină îmbunătățite.
Culturalizarea
Culturalizarea si dobandirea de competente cheie
Cultură, comunicare, legături internaționale.
Cunoastere, colaborare, parteneriate
Cunoasterea altor culturi si formarea de abilitati de viata și lucuru la nivel
european si international.
Cunoasterea altor culturi
Dezvoltarea relatiilor interpersonale
Cunoasterea altor culturi, eliminarea prejudecatilor
-Cunoasterea altor metode de invatamnt, posibilitatea de a compara
universitatea mea, cu cea gazda
-Dezvoltarea pe plan personal si preofesional in urma unei calatorii într-o
noua tara si cultura
cunoasterea culturii si a obiceiurilor unei tari europene
Cunoasterea de noi viziuni, a difeitelor politici de organizare si administrare.
Cunoasterea diferitelor culturi
Cunoasterea invatamantului diferit
Cunoasterea lumii europene cu ajutorul metodelor active de învățare.
Familiarizarea cu viața economică, socială, culturală dintr-un stat UE.
Cunoasterea si dezvoltarea persoanelor in formare, interactiunea cu alte
persoane, integrarea intr un sistem nou, cu politicile si conceptele personale.
Cunoasterea si insusirea altor culturi, dezvoltarea de noi competente
Cunoasterea si respectul pentru valorile comune europene
Cunosterea sistemelor europene de educatie si formare
Compatibilizarea sistemelor europene de educatie si formare
Cunoasterea si schimbul de idei
Cunoasterea sistemelor de educatie europene, schimburi de experienta
privind desfasurarea activitatilor didactice in contextul pandemiei, dezvoltarea
relatiilor cu alte scoli din Europa
Cunoasterea unei mari diversitati de oameni si de experiente.
Cunoasterea unor noi culturi
Cunoasterea unor noi modele de studiu
cunoasterea unor sisteme noi de invatamant, implicarea in activitati de
formare
Cunoasterea, adaptarea si dezvoltarea
cunoașterea altor culturi, ieșirea din carapace
Cunoașterea altor oportunități
cunoașterea aprofundată a valorilor europene
Cunoașterea culturii fiecărei zone europene ,din punct de vedere al educației
și ,totodată oportunitatea studenților de a experimenta un stil de viața diferit.
Cunoașterea de alte culturi îndeosebi economice.
Cunoașterea instituției pe plan național și international
Cunoașterea lumii și dezvoltarea din foarte multe puncte de vedere, nu doar
personală dar și pentru instituțiile, orașele, țările în care se desfășoară
proiectele Erasmus+.
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Cunoașterea practicilor europene în domeniul educației
Cunoașterea și implementarea unor metode și conceptii mpderne in predare,
in managementul școlii, dotarea școlii cu materiale moderne, utile și
interesante pentru elevi.
Cunoașterea și implementarea unor modele educaționale aplicate în alte
universități europene și cooperarea în domeniul cercetării și publicațiilor
științifice și academice.
Cunoașterea tradițiilor și sărbătorilor din alte țări de exemplu.
Cunoașterea unor bune practici din alte țări europene, parteneriate cu alte
instituții
Cunoașterea, valorificarea și adaptarea la contexte instituționale a metodelor
moderne de educare, învățare, formare și dezvoltare personală și
profesională a tuturor participanților
cunostere , dezvoltare personală și profesionala,dezvoltare competențe și
abilitati
Cunostinte
Curricule europene, posibilitatea formarii unor universitati europene de profil
Cursuri adaptate nevoilor din industrie
Datorita acestor proiecte putem ajungela mai multi tineri si le putem facilita
contactul cu tinerii din alte tari. Astfel ei pot invata, adapta si reproduce bune
practici la ei in comunitate.
Datorita parteneriatelor Erasmus+, asociatia noastra si-a dezvoltat reteaua de
beneficiari, sectorul de management, dar si oportunitatile de crestere
Datorita proiectului Erasmus+ universitatea de la care vii devine mai
cunoscută și cresc numarul de elevi care vor veni ulterior în mobilitate în
România.
Datorită aprobării unor proiecte mediocre care doar folosesc un limbaj
cunoscut evaluatorilor , valoarea adăugată in dezvoltare dimensiunii
europene este foarte scazuta
Datorită Pandemiei, nu cred ca este cazul .
De a avea acces si posibilitate de realizare parteneriate cu universitati si
institutii pentru dezvoltare de cunostinte si abilitati in educatie, formare,
inovare
De a deveni un partener/furnizor de educatie recunoscut la nivel UE, fapt ce
ajuta la integrarea pe piata muncii a elevilor absolventi.
-de a face noi prieteni
-de a acumula noi calitati personale si profesionale
De când cu Covidul, nu prea primim valoare. Acesta consta mai ales în
schimburile de experienta în instituțiile partenere.
De departe dezvoltarea organizanizaționala pentru ONG-urile mici care
beneficiază de oportunități unice prin implementarea acestui tip de proiecte.
Posibilitatea de a aplica este deschisă fără obstacole pentru orice tip de
organizație. Lucrătorii de tineret pot învăța tehnici de lucru de care nu cred că
lpot beneficia în instituții de învățământ de orice nivel în România.
Modernizarea învățământului din România. Comunicarea în limbi străine
pentru membrii organizațiilor și pentru beneficiarii direcți ai proiectelor.
Deosebit de importantă. Finanțarea crează contextul favorabil organizării de
evenimente științifice care duc la crearea de contacte externe, de publicare
de volume de cercetare și de creștere a valorii didactice și științifice a
cadrelor universitare
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Deschide drumul spre inovare și asigură implicarea tinerilor.
Deschide perspectiva studenților, le oferă oportunitatea de a vedea nivelul
european de competenta din propriul domeniu de studiu.
Deschidere
Deschidere catre si relatii cu alte universitati europene
Deschidere catre alte tari si catre formare de competente comune.
Deschidere catre nou
Deschidere catre parteneri europeni, spirit de echipa
Deschidere către exterior si schimb de idei
Deschidere către internaționalizarea la nivel global
Deschidere către multilingvism, interculturalitate și dezvoltarea competențelor
digitale și de comunicare
Deschidere către o formare la standarde europene.
Deschidere către valorile și politicile europene, dezvoltarea de competente.
Deschidere culturala , socializare.
Deschidere culturală. Promovarea valorilor europene. Modernizarea actului
de predare
Deschidere de noi orizonturi
Deschidere fata de noi sisteme de invatamant si culturi
Deschidere internationala
Deschidere internationala, imagine, cresterea increderii in sine-pentru elevi,
exemple de bune practici
Deschidere internationala, oportunitati de informare, de dezvoltare produse
intelectuale etc. Beneficii multiple.
Deschidere la oportunitati.
deschidere mai mare din partea studentilor si profesorilor
Deschidere managerială la nivelul conducerii și al cadrelor didactive.
Creșterea vizibilității
Deschidere multiculturală, conștientizarea problemelor legate de dezvoltarea
durabilă la nivel european, schimb de experiență între elevi si profesori
Deschidere pentru noutate, oportunitate ca elevii sa experimenteze noi
tehnologii, sa participe la mobilități
Deschidere si internationalizare
Deschidere si schimb de bune practici
deschidere si sentiment de cetatenie europeana
Deschidere spre alte culturi si sisteme de invatamant, metode noi de invatare
si interventie, contacte cu persoane din alte tari si sisteme, posibilitati de
adaptare a unor modele la modul nostru de lucru
Deschidere spre comunitate
Deschidere spre domenii neexplorate
DESCHIDERE SPRE INTERCULTURALITATE
Deschidere spre multiculturalism
Deschidere spre noi abordări ale actului educațional
Deschidere spre nou
Deschidere spre sisteme de invatamant diferite; oferirea de solutii diferite
pentru probleme comune invatamantului.
Deschidere și legături/contacte cu colegi din Europa
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Deschidere și posibilități de cunoaștere pe plan european. Noi cunoștințe și
un capital social bazat pe noile parteneriate.
Deschidere
Adaptabililtate
deschidere, acumularea si dezvoltarea capacitatii de cooperare, de
identificare si intelegere a aspectelor comune, care ne leaga, dar si de
respectare a diferentelor
Deschidere, digitalizare a demersului didactic, îmbunătățirea competențelor
de comunicare in limbi străine, exemple de buna practica din alte sisteme de
educație
Deschidere, emancipare
Deschidere, flexibilitate, cresterea gradului de constientizare in comunitate,
raspandirea valorilor europene.
Deschidere, initiativa, coeziune a echipei
Deschidere, inovație reprezintă valoare adăugată pentru instituția noastră.
Deschidere, învățare, colaborare, atitudine europeană
Deschidere, pluralism, diversitate și incluziune, preocupare pentru mediu.
deschidere,informare,experiente
Deschiderea altor pespective pentru elevii implicaţi în proiecte, transformări
inovatoare ale învăţării pentru elevi şi cadrele didactice.
Deschiderea catre alte culturi europene/promovarea interculturalitatii si a
inovatiei, dezvoltarea competentelor lingvistice, imbunatatirea calitatii in
educatie.
Deschiderea catre ceilalti.
Deschiderea catre colaborari
Deschiderea catre colaborari multinationale la nivel Europaean
Deschiderea catre cunoasterea si intelegerea sistemelor educationale din
tarile partenere. Imbunatatirea cunostintelor lingvistice si, eventual, de
specialitate.
Deschiderea catre noi orizonturi, schimburi de experienta si idei, schimburi
culturale
Deschiderea catre nou, experimentarea, optimizarea procesului instructiveducativ, beneficiari fericiti.
deschiderea catre parteneriate internationale/ construirea de parteneriate de
cercetare/ publicare si scriere de articole in parteneriat inetrnational/
cunoasterea si transferul de bune practici
Deschiderea catre posibilitati de formare la nivel european
deschiderea catre valorile europene in educație
Deschiderea către "globalizare", Cunoalterea sistemelor de învățământ din
alte țări și a exemplelor de bune practici, Dezvoltare profesională a cadrelor
didactice, Dezvoltare socială și interculturală a elevilor, Îmbunătățirea
competențelorcheie ale secolului XXI (atât la profesori, cât și la elevi)
Deschiderea către alte culturi europene
Parteneriate cu ONG-uri din alte ţări
Deschiderea către alte sisteme de învățământ astfel încât să putem aprecia
ce avem noi bun ca sistem și să căutăm să îmbunătățim aducând metode și
modalități noi de predare.
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deschiderea către alte sisteme de învățământ, posibilitatea de a afla despre
bune practici
Deschiderea către comunitatea europeana, schimbul de bune practici,
multiculturalismul și dezvoltarea competențelor lingvistice.
Deschiderea către noi sisteme de învățământ și noi spații culturale, crearea
unei dimensiuni comunitare, etc
deschiderea către o dimensiune europeană a educației, crearea unor abilități
și competențe privind comunicarea, munca în echipă, promovarea dialogului,
a incluziunii etc la nivel european
Deschiderea către țările Non UE
Deschiderea către valorile europene ale educației, schimb de bune practici
prin cooperarea cu instituții furnizoare de educație din Europa.
Deschiderea către valorile europene promovate în înstituții moderne de
același profil și conștientizarea ideii că dezvoltarea instituțională se realizează
prin deschiderea porților și prin schimburile permanente de expertiză cu alte
instituții externe care operează în același domeniu sau care ar putea contribui
în orice fel.
Deschiderea culturala de care au beneficiat elevii implicati si motivarea
celorlalti sa participe si ei.
Deschiderea de noi oportunitati pentru multi tineri. Schimbul de experienta,
orice forma ar avea, este una dintre cele mai usoare modalitati de a invata noi
lucruri.
Deschiderea de noi orizonturi
Deschiderea de noi orizonturi pentru beneficiari.
Deschiderea europeana pe care o oferă elevilor .
Deschiderea europeana si recunoașterea instituției, insertia absolvenților pe
piața muncii
deschiderea europeană, colaborarea
Deschiderea față de noi metodologii și abordări, schimburile de bune practici
și experiențe
Deschiderea institutiei noastre, a elevilor si profesorilor catre sisteme de
invatamant diferite, schimburi de experienta si de strategii de invatare si de
predare, in special din domeniul inteligentei emotionale, perfectionarea
limbilor straine( spaniola, italiana, franceza), perfectionarea metodelor TIC,
imbunatatirea metodelor de incluziune sociala, de prevenire a abandonului
scolar
-deschiderea internationala, exersarea limbilor straine, intelegerea altor
culturi, asimilarea de metode de predare-invatare noi, s.a.
Deschiderea noilor oportunități
Deschiderea oamenilor spre educatia secolului XXI
Deschiderea orizontului
deschiderea orizontului cultural si profesional al participantilor, suplimentarea
partenerilor educaționali în domeniul formării profesionale, cresterea
motivatiei elevilor pentru învățare
Deschiderea orizontului de cunoastere a tuturor participantilor.
Deschiderea orizonturilor, comunicare mai eficientå
Deschiderea participanților către valorile europene.
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Deschiderea pe care o aduce in randul cadrelor didactice pentru a folosi
resurse si materiale diversificate, mai ales din zona aplicatiilor ICT, dar si din
domeniul psihologiei si dezvoltarii personale.
Deschiderea pe care o ofera fiecarui profesionist care descopera noi
modalitati de lucru care pot duce la crearea de noi metode de invatare si
predare la nivelul intregii institutii si crearea de contacte profesionale pentru
proiecte viitoare.
Deschiderea perspectivelor de viitor si a valorilor adoptate
Deschiderea si expunerea la metode noi de predare/organizare culese si
curate de la institutia gazda
deschiderea si intelegerea modului in care lucreaza institutii similare din
strainatate
Deschiderea spre bune practici din Europa, colaborare cu experti pe diferite
teme la nivel european transpuse la nivel local si chiar micro, la nivel de
organizatie
Deschiderea spre colaborări transfrontaliere.
Deschiderea spre cultura și mentalitatea partenerilor, împărtășirea exemplelor
de bună practică.
Deschiderea spre cultura, civilizatia si educatia europeană.
Deschiderea spre cunoaștere, Inovație, noutăți in domeniul educational.
Deschiderea spre europenizare a unor tineri din medii mai putin avantajate
Deschiderea spre evolutie si inovatie prin colaborarea constanta cu centre si
studenti europeni.
Deschiderea spre noi forme de politici educationale, colaborare
internationala, recunoasterea institutiei zonal.
Deschiderea spre noi oportunitati de invatare in cazul elevilor si predare in
cazul profesorilor
Deschiderea spre noi orizonturi culturale
Deschiderea spre noi orizonturi de dezvoltare.
Deschiderea spre scoala europeana performanta.
deschiderea spre valorile europene
Deschiderea școlii spre învățământul european, dezvoltarea de legături între
elevii și profesorii noștri cu cei din alte țări, apropierea de valorile UE
Deschiderea școlilor participante la experiența europeană.
Deschiderea tinerilor spre cunoasterea altor culturi
Deschiderea unor noi oportunități și posibilități de colaborare între universități
Deschiderea unor perspective europene , recrutarea de elevi internationali
Deschiderea unor perspective noi privind relaționarea elevilor și a cadrelor
didactice cu semenii lor din Europa, ceea ce contribuie în mare măsură la
promovarea interculturalitatii.
Deschiderea viziunii
Deschidrea noilor orizontorui în domeniul educației și posibilitatea studenților
de a accesa ceea ce nu le oferă instituția mamă (alma mater) în alte locații
Descoperi lucruri noi
Descoperirea altor sisteme educaționale din Europa
Descoperirea unui alt mod de viata
Desfasurarea proiectelor si mobilitatilor in cadrul programului Erasmus+ au
adus plus valoare universitatii, au sporit vizibilitatea acesteia, dezvoltarea de
noi parteneriate cu universitati din spatiul european si nu numai, beneficiarii
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de mobilitati si-au dezvoltat abilitatile si aptitudinile lingvistice, culturale,
sociale.
Desfășurarea proiectelor Erasmus+ oferă beneficiarilor oportunități de
colaborare cu instituții similare din state ale Uniunii Europene, contribuind la
creșterea gradului de vizibilitate al instituției în mediul online, dar și în
comunitatea locală. Această conexiune cu instituții partenere din state
europene contribuie la dezvoltarea instituției prin preluarea și aplicarea
exemplelor de bune practici în învățământ, a metodelor inovative și oferă
beneficiarilor educaționali posibilitatea de a progresa în spiritul valorilor
europene.
deshidere spre schimb de bune practici si noutati
Devine cunoscută datorită studenților care pleacă cu Erasmus
Devoltarea eterogenitatii culturale
contexte de învățare si abordări diferite initiative
Dezoltarea unitatii culturilor europene.
Dezvolarea de noi competente
Dezvoltare
dezvoltare curriculara; schimburi profesionale si de idei
Dezvoltare de abilitati sociale
-dezvoltare de competente noi
-limbi straine
-consolidarea comunitatii europene
-imbunatatirea calitatii de predare si invatare
-dezvoltare de competente profesionale si personale
-schimb de experienta
Dezvoltare de competente și abilități.
Dezvoltare de competente, imbunatatirea calitatii educatiei oferite,
modernizarea metodelor de predarea, colaborare cu institutii europene
similare,promovarea incluziunii sociale, cresterea atractivitatii unitatii,
imbunatatirea rezultatelor copiilor.
Dezvoltare de parteneriate, cooperare institutionala.
Dezvoltare institutionala
Dezvoltare instituțională multilaterala
Multilingvism
Cunoasterea dimensiunilor de dezvoltare a unor școli din afara Romîniei
Dezvoltare instituțională și productivitate reală prin promovarea valorilor
europene;
dezvoltare oraganizationala, educationala, informatica, comunitara,
relationala
dezvoltare organizationala in folosul publicului tinta cu finantare UR
Dezvoltare organizationala, crearea de retele profesionale si schimb de
experienta
Dezvoltare personala pe mai multe planuri, adaptabilitate si flexibilitate,
deprinderea si practicarea aprofundata a unor limbi straine
Dezvoltare personala prin cunoasterea si aprofundarea a noi oportunitati.
dezvoltare personala si ajutorarea comunitatii ce o reprezint
Dezvoltare personala si profesionala

410

dezvoltare personala
cunoasterea unor alte culturi
Dezvoltare personala, profesionala si sociala
Dezvoltare personală , încredere în sine și consolidarea relațiilor cu statele
membre UE
Dezvoltare profesionala a angajaților în domenii prioritare pentru instituție și
neacoperite la nivel județean, național.
Construire de parteneriate cu alte instituții Europene.
Optimizarea serviciilor de consiliere oferite beneficiarilor ca urmare a
împărtășirii de bune practici.
dezvoltare profesionala a cadrelor didactice
dezvoltare profesionala prin diseminarea si implementarea cunostintelor si
abilitatilor dobandite, in acord cu nevoile reale
Dezvoltare profesionala si educationala
Dezvoltare profesionala si lingvistica
Dezvoltare profesionala si personala a cadrelor didactice si a beneficiarilor,
ridicarea standardelor de calitate
dezvoltare profesionala si schimburi de experienta
Dezvoltare profesionala, dar nu numai ca si personala a persoanelor
implicate.
dezvoltare profesionala: practici noi
dezvoltarea legaturilor academice
noi perspective in dezvoltarea curriculumului
Dezvoltare profesională excelentă
Dezvoltare profesională și calitate educativa
dezvoltare si crestere
Dezvoltare și cooperare internațională, posibilitatea de a cunoaște și alte
sisteme de învățământ și de a beneficia de formare profesională de calitate.
Oferă posibilitatea de interacțiune interculturală în contexte de învățare
interactivă.
Dezvoltare, deschidere, viziune diferita,
Dezvoltare, formare, cooperare
Dezvoltare, schimb de experienta, practica perfectionare limba engleza
Dezvoltarea abilitatilor de lucru , a inluziunii tinerilor pe piata muncii
dezvoltarea abilitatilor de comunicare, digitale
dezvoltarea abilitatilor de munca in echipe internationale, debandirea de noi
cunostinte, dezvoltarea unor relatii durabile intre scoliile partenere.
Dezvoltarea abilitatilor lingvistice si imaginea scolii participante in comunitate.
Dezvoltarea abilitatilor practice, imbunatatirea competentelor de predare
invatare evaluare ale cadrelor didactice
Dezvoltarea abilitatilor si competentelor cadrelor didactice implicate,
imbunatatirea practicilor de predare, cresterea calitatii actului didactic
Dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor necesare unui profesor adaptat
schimbarilor acestei perioade si descoperirilor stiintifice.
Dezvoltarea abilitaților proprii și profesionale
Dezvoltarea abilităților de comunicare
Dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză
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Dezvoltarea abordarii critice constructive
Experiente noi care vin sa completeze si sa imbogateasca cunostintelel deja
existente
Dezvoltarea aptitudinilor necesare pe piața muncii în randul elevilor școlii
noastre permițandu-le să se dezvolte din punct de vedere personal și
profesional, cooperarea între instituțiile din țările participante
-dezvoltarea bazei materiale a scolii
-imbunatatirea calitatii educatiei
-dialog intercultural
-eficientizarea calitatii actului didactic
-imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine
-cooperare intre elevii si profesorii din tarile implicate in proiect
Dezvoltarea capacitatii membrilor de a lucra intr-un mediu international.
Dezvoltarea capacitatii organizatiei, promovarea educatie informale - alaturi
de cea formala - si acceptiunea de a invata pentru sine, dezvoltarea
profesionala si personala a personalului implicat in termeni de relatii
internationale, comunicare si promovarea dialogului intercutural, competente
si aptitudini, valori si atitudini, etc, care insumate contribuie la globalizarea
competentelor adultilor si tinerilor si imbunatatirea educatiei si formarii
profesionale precum si a incluziuni sociale in special a grupurilor vulnerabile.
dezvoltarea capacitatii organizatorice
dezvoltarea capacitatii organizatorice si profesionale
Dezvoltarea capacității de colaborare internațională/interculturală și
integrarea în contextul educațional european.
Dezvoltarea capacității de comunicare și colaborare la nivel european,
dezvoltarea competențelor TIC.
Dezvoltarea capacității instituționale de formare a competențelor profesionale
necesare pentru integrarea pe piața muncii europene,promovarea valorilor
europene
Dezvoltarea capacității instituționale, creșterea vizibilității internaționale a
universității, creșterii calitățiil procesului didactic,imbunătățirea competențelor
lingvistice ale corpului academic, ale personalului administrativ şi
studenților,etc...
Dezvoltarea cetateniei active, a multilingvismului, apreciere pentru diverse
culturi, cooperare intre diferite institutii, invatarea din exemplele de bune
practici ale partenerilor.
Astfel, putem vorbi despre modernizarea si cresterea calitativa a serviciilor de
educatie oferite de scoala.
Dezvoltarea competentelor cheie pentru cadrele didactice participante in
proiect si elevii scolii
Dezvoltarea competentelor de baza
dezvoltarea competentelor de comunicare
abordare transdisciplinara
pedagogia prin proiect
Dezvoltarea competentelor de comunicare intr-o limba de circulatie
internationala, a competențelor digitale, schimb de bune practici, cunoașterea
culturii si tradițiilor altor popoare din Uniunea Europeana, cunoașterea de noi
metode didactice care să conducă la creșterea motivației în învățare
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Dezvoltarea competentelor de comunicare într-o limba străină
Introducerea dimensiunii europene în școală
Dezvoltarea competentelor de utilizare a TIC
Dezvoltarea competentelor de limba engleza,implicarea profesorilor si elevilor
in activitati extrascolare si imbunatatirea relatiior elevi-elevi,profesorielevi,profesori-profesori, cunoasterea altor culturi si dezvoltarea
competentelor sociale.
Dezvoltarea competentelor elevilor și cadrelor didactice
Dezvoltarea competentelor lingvistice
Dezvoltarea competentelor lingvistice si civice ale elevilor implicati
-dezvoltarea competentelor lingvistice și digitale ale elevilor și profesorilor
-colaborarea cu profesori din alte scoli europene
-promovarea conștiinței interculturale, multiculturalismului și a inovației
-incurajarea toleranței și a dialogului intercultural
dezvoltarea competentelor lingvistice, ameliorare metodologiei de predare,
dezvoltare profesionala a personalului,
dezvoltarea competentelor lingvistice, digitale etc
Dezvoltarea competentelor necesare pe piata muncii.
dezvoltarea competentelor participantilor directi si indirecti
Dezvoltarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice.
dezvoltarea competentelor profesionale ale elevilor participanti in mobilitati
Dezvoltarea competentelor profesionale ale profesorilor, elevilor. Dezvoltarea
capacitatii institutionale de a furniza la randul sau formare VET sau de a
coordona proiecte de inovare didactica.
Dezvoltarea competentelor profesionale și a competentelor cheie relevante
pentru piața europeană a muncii, colaborarea cu operatori economici din tari
europene
Dezvoltarea competentelor profesionale, lingvistice și culturale ale
participanților în context internațional.
Dezvoltarea competentelor relevante pe piata muncii
dezvoltarea competentelor relevante pentru piata muncii, imbunatatirea
incluziunii sociale
Dezvoltarea competentelor si abilitatilor necesare pentru integrarea pe piata
muncii.
dezvoltarea competentelor TIC prin invatarea utimilarii unor aplicatii,
socializare , diverse metode centrate pe elev
dezvoltarea competentelor transversale
Dezvoltarea competentelor, cooperarea intre institutii, coeziunea sociala.
Dezvoltarea competentelor/abilitatilor, cooperarea cu alte institutii.
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, lingvistice și digitale
Formarea unui comportament adecvat în context european
Dezvoltarea competențelor cheie.
Dezvoltarea competențelor de comunicare în limbi străine
-dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă străină; dezvoltarea
competențelor sociale, promovarea incluziunii sociale
Dezvoltarea competențelor de comunicare, valorizarea experienței didactice,
promovarea noilor educații, a valorilor naționale și europene, implementarea
unor
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Dezvoltarea competențelor de inserare pe piata muncii a elevilor si
dezvoltarea abilităților de utilizare a tehnicilor interactive în cazul profesorilor.
Dezvoltarea competențelor grupului țintă; cooperare la nivel european;
instituția a devenit mai atractivă pentru elevi.
Dezvoltarea competențelor interculturale și lingvistice.
Dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor și profesorilor, abilități IT
Dezvoltarea competențelor lingvistice, didactice, a bazei materiale, contactul
cu partenerii străini
Dezvoltarea competențelor lingvistice, TIC, transcurriculare și transculturale.
Dezvoltarea competențelor pentru piața muncii
Dezvoltarea competențelor profesionale și personale
Promovarea incluziunii sociale
Încheierea de noi parteneriate cu scopul creșterii motivației elevilor pentru
implicarea în propria învățare
Dezvoltarea competențelor socio-profesionale.
Dezvoltarea competențelor și interacțiunea cu valorile europene
dezvoltarea cooperarii cu angajatori europeni si facilitarea accesului la
experienta practica intr-un mediu international
Dezvoltarea cooperarii in mediul academic.
dezvoltarea cooperarii intre persoane si institutii
Dezvoltarea cooperării cu alte școli europene, identificarea unor parteneriate
cu profesori din UE, preluarea unor metode și instrumente de lucru, etc.
Dezvoltarea cooperării cu parteneri din spațiul european, dezvoltarea
competențelor profesionale și sociale ale elevilor participanți la mobilități și
creșterea prestigiului unității școlare.
Dezvoltarea cooperării între școli partenere, dezvoltarea spiritului european,
promovarea dialogului european
dezvoltarea culturala a fiecarui participant
Dezvoltarea culturala, a competentelor chieie si dezvoltarea operationala a
ONG-ului
Dezvoltarea culturala, sociala si profesionala.
Dezvoltarea culturii europene în rândul elevilor si a cadrelor didactice
Dezvoltarea cunostiintelor, abilitatilor prin accesarea diferitelor tehnici de
invatare din universitati, schimburile interpersonale si sociale.
Dezvoltarea cunoștințelor interculturale si a experientelor educationale
Dezvoltarea de abilități în predare, îmbunătățirea calității predării
Dezvoltarea de competente formale dar mai ales informale pentru participantii
in proiecte. Largirea perspectivei privind educatia in sistemul romanesc
comparativ cu alte abordari educationale din alte tari.
Dezvoltarea de competente in diferite domenii, cresterea gradului de
incluziune sociala
dezvoltarea de competente in diverse domenii: educational, antreprenorial,
limbi străine, etc
Dezvoltarea de competente lingvistice
Dezvoltarea de competente personale și profesionale a beneficiarilor,
cooperarea între instituții
Dezvoltarea de competente profesionale și personale
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Dezvoltarea de competente relevante pentru piata muncii SI O TRANZITIE
MAI USOARA A ELEVILOR PE PIATA MUNCII
Dezvoltarea de competente relevante pentru piata uncii
Dezvoltarea de competente
Apartenenta la o retea scolara europeana
Dezvoltarea de competente, abilitati relevante pentru piata muncii,
consolidarea coeziunii sociale, imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si
formare, cooperarea intre institutii din tarile participante la programul
Erasmus+, imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine
Dezvoltarea de competente, deschiderea a numeroase oportunitati de
cooperare internationala
dezvoltarea de competente, metode noi
Dezvoltarea de competente, promovarea cetateniei active si a
interculturalitatii, modernizarea sistemului de educatie
Dezvoltarea de competente/abilitati relevante pentru piata muncii
Dezvoltarea de competente/abilitati relevante pentru piata muncii la
standarde europene
Dezvoltarea de competente/abilitati relevante pentru piata muncii,
Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie si formare, Cooperarea intre
institutii din tarile participante la programul Erasmus+, Cresterea atractivitatii
institutiilor furnizoare de educatie, formare, Promovarea dialogului
intercultural
Dezvoltarea de competenţă şi a reţelei sociale.
dezvoltarea de competențe lingvistice și digitale, lucrul în echipă, reziliența
(pandemia nu a reușit să ne distrugă bucuria de a lucra în continuare la
proiectele pe care le derulăm)
dezvoltarea de competențe necesare desfășurării unui act educațional de
calitate, conform standardelor europene
Dezvoltarea de competențe pentru piața muncii;
Îmbunătățirea rezultatelor învățării în contexte diferite;
Dezvoltarea competențelor lingvistice;
Promovarea interculturalității și incluziunii sociale.
Dezvoltarea de competențe relevante pentru domeniul de activitate
dezvoltarea de competențe sociale și interculturale, de comunicare, digitale,
de mobilitate internationala, de limbi straine, gândirea critica; oportunități
pentru participarea persoanelor la activități de învățare formale (de învățare /
predare /instruire ) și non-formale, promovarea metodelor și instrumentele
inovatoare de predare, formare, învățare și evaluare; integrarea institutiei in
contextul european, evidențierea importanței patrimoniului cultural european
prin intermediul educației;dezvoltarea capacitatii organizationale in contextual
coperarii europene si internationale
-Dezvoltarea de competențe și abilități
-Îmbunătățirea calității serviciilor de educație și formare
-Cooperarea între instituții aparținând diferitelor țări partenere
-Îmbunătățirea actului de predare
Dezvoltarea de competențe și abilități, imbunătățirea calității serviciilor de
educație și formare, modernizarea serviciilor de educație și formare.
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Dezvoltarea de competențe tehnice de specialite, în conformitate cu SPP urile corespunzătoare nivelului de calificare;
Inserția tinerilor pe piața muncii;
Îmbunătățirea competențelor personale, competențelor de comunicare și
cooperare în relațiile de muncă, a competențelor culturale și lărgirea
orizontului cultural în vederea asigurării unei bune tranziții de la școala la
piața muncii;
Promovarea imaginii școlii și consolidarea relaţiei de parteneriat, care să
acționeze pentru calitate în educație, în domeniul managementului și să
permită contacte ulterioare, atât prin proiecte finanţate de către U.E, cât şi din
alte surse.
Dezvoltarea de competențe, îmbunătățirea cunoștințelor (în special limba
engleză), etc.
Dezvoltarea de noi aptitudini
Dezvoltarea de noi aptitudini pentru studenti
Dezvoltarea de noi bune practici in cadrul consorțiilor internaționale din cadrul
proiectelor și crearea de resurse educationale la scara europeană care au
facilitat o și mai mare recunoaștere europeană a instituției noastre privind
calitatea serviciilor care le pune la dispoziția beneficiarilor ei direcți
Dezvoltarea de noi competente pentru angajații instituției si astfel se
îmbunătățesc serviciile oferite de institutie
dezvoltarea de noi parteneriate europene,imbunatatirea metodelor si
tehnicilor de predare-invatare-evaluare
Dezvoltarea de noi parteneriate
Dezvoltarea de oportunitati noi..deschidere si o viziune noua.
Dezvoltarea de parteneriate externe
Dezvoltarea de parteneriate internationale strategice pe termen lung.
Dezvoltarea de parteneriate strategice cu universitati de profil din tara si din
strainatate
Dezvoltarea dialogului intercultural
Dezvoltarea dimensiunii interculturale, dezvoltarea de competențe sociale,
îmbunățirea calității procesului educațional, cooperare internațională,
deschidere spre UE.
Dezvoltarea dimensiunii internationale a activitatii de educatie si formare
Dezvoltarea diversității departamentelor, îmbunătățirea tehnicilor de
comunicare a angajaților și dezvoltarea de lucrărilor de cercetare
Dezvoltarea empatiei si a spiritului critic
Dezvoltarea in directia coeziunii sociale, a egalitatii de sanse si a respectarii
diversitatii
Dezvoltarea individului in plan intercultural si independenta acestuia, atat si
promovarea iesirii zonei de confort si introducerea individului intr un cadru
social nou, in care se va initia
Dezvoltarea institutiei si a beneficiarilor educatiei
Dezvoltarea instituționala privind formarea cadrelor didactice, a elevilor;
Cooperarea cu comunitatea locală
Exemple de bune practici
Dezvoltarea instituțională ,dezvoltarea competențelor .cooperarea
transfrontalieră
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Dezvoltarea intelectuala si o practica in colaborarea cu alti intelectuali in
domeniu.
DEZVOLTAREA INTERNATIONALA A UNIVERSITATII SI FACILITAREA
ACCESULUI
Dezvoltarea interoperabilitatii
Dezvoltarea mobilitatii institutiei benfeciare printr-o acomodare mai usoara din
punct de vedere international si intercultural.
Dezvoltarea parteneriatelor
Dezvoltarea parteneriatelor și rețelelor create între instituțiile europene, de
natura sa favorizeze o mai mare eficienta a programelor și sa contribuie la
realizarea unei mai bune complementarităţi între statele membre participante.
Dezvoltarea parteneriatelor transnaționale; acces la know-how; potențial de
internaționalizare
dezvoltarea participantiilor atat pe plan profesional, cat si pe cel personal
Dezvoltarea participantilor prin interactiunea cu alte culturi
Dezvoltarea personala a elevilor, promovarea imaginii școlii, dezvoltarea
conexiunilor sociale între elevi, îmbunătățirea competențelor lingvistice ale
elevilor și profesorilor participanți la proiect.
dezvoltarea personala si profesionala a participantilor, cresterea calitatii
educatiei in scolile de trimitere, cresterea gradului de cooperare la nivel
european
Dezvoltarea personala si profesionala a studenților
Dezvoltarea personală a elevilor și profesorilor.
Dezvoltarea personală în domeniul în care lucrez, schimburi de experiență cu
alți participanți în acest domeniu.
Dezvoltarea personală și profesională a studenților
Dezvoltarea personalului prin dobândirea de noi competențe și participarea la
activităţi relevante ce au loc în altă ţară decât România.
Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice participante la mobilitati
Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice si, mai ales, dobandirea
increderii de sine a elevilor nostri, crearea relatiilor interpersonale.
dezvoltarea profesionala a profesorilor si elevilor
Dezvoltarea profesionala a resursei umane, experienta
-dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice prin construirea unei
rețele de contacte internaționale care conduce la un schimb permanent de
metode și instrumente didactice.
Dezvoltarea profesionala in concordanta cu politicile europene
Dezvoltarea profesionala prin dezvoltarea retelei de
Dezvoltarea profesională a personalului;
Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite;
Adoptarea practicilor educaționale europene;
Lărgirea orizontului cultural;
Dezvoltarea competentelor de comunicare in limba engleza.
Dezvoltarea profesională, schim și transfer de bune pratici
dezvoltarea relatiilor interumane si eliminarea barierelor sociale
,consolidarea unor sisteme educationale performante
Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu omologii din tarile partenere.
Dezvoltarea relatiilor de cooperare și a cercetarii stiintifice
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dezvoltarea relatiilor de parteneriat la nivel international
Dezvoltarea relatiilor internationale
Dezvoltarea relatiilor internationale si schimbul de experienta.
Dezvoltarea relațiilor interculturale și a colaborarilor
Dezvoltarea relațiilor umne
Dezvoltarea resursei umane, elevi și profesori deopotrivă, cultivarea
principiilor europene
Dezvoltarea resusrsei umane
Dezvoltarea retelei de colaborare
Dezvoltarea rețelei de parteneri, schimburi de bune practici
Dezvoltarea sentimentului de multiculturalism, cunoasterea altor culturi
Dezvoltarea serviciilor oferite utilizatorilor
Dezvoltare profesionala
Dezvoltarea si imbunatatirea parteneriatelor internationale, numar crescut de
beneficiari de mobilitati incoming si outgoing
Dezvoltarea solidară și într-un ritm mai rapid a instituției beneficiare prin
generalizarea bunelor practici în metodologiile de cercetare și implementare a
proiectelor în viața de zi cu zi resursei umane în mediul său organizațional.
Dezvoltarea spiritului colaborativ intre școlile participante la programele
Erasmus, utilizarea practicilor pedagogice nou dobândite în timpul
mobilitatilor si a participării la cursurile de formare - KA 1.
Dezvoltarea spiritului de colaborare între partenerii si școlile din UE.
Dezvoltarea spiritului european.
Dezvoltarea studenților
dezvoltarea și consolidarea relațiilor cu partenerii internaționali
Dezvoltarea și consolidarea relațiilor de colaborare cu alte instituții partenere
Erasmus
Dezvoltarea tinerilor
Dezvoltarea tolerantei si multiculturalizarii
Dezvoltarea unei dimensiuni europene a unitatii noastre a condus la stabilirea
de legaturi cu alti profesori si scoli europene, precum si la schimbul de bune
practici.
Dezvoltarea unei posibile colaborari între națiuni
Dezvoltarea unor abilități relevante pentru piața muncii
dezvoltarea unor competente prin intermediul schimburilor de experienta
Dezvoltarea unor noi competente atat la nivel individual (echipa de proiect),
cat si la nivel institutional, cunoasterea unor noi metodologii și abordări,
schimburi de bune practici și experiențe, un cadru european pentru cooperare
cu partenerii implicați în proiecte – la nivel individual, dar mai ales
instituțional, internaționalizarea, schimbul de practici repetabile și care pot
conduce la schimbări la nivel de sistem de formare.
Dezvoltarea unor noi puncte de vedere, aferente institutiilor cu care s-a
realizat parteneriatul (noi perspective de concepere a programului de
invatamant, implementarea unor materii noi sau a unor tehnici diferite de
studiu)
Dezvoltarea unor parteneriate strategice cu universitățile colaboratoare
Dezvoltarea unor resurse educaționale utile, creșterea calității și atractivității
activităților educaționale, perfecționarea competențelor lingvistice și
profesionale ale cadrelor didactice
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dezvoltarea unui parteneriat de colaborare european cresterea calitatii
educatiei in scoli, contributia scolii la dezvoltarea locala/regionala
Dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile europene și dezvoltarea
unei cooperari reale dintre școli din diferite țări europene care își aduce
efectul benefic prin împărtățirea de idei și convingeri, de exemple de bună
practică, de idei și strategii de învățare și organizare a activității didactice, dar
și extra-școlare etc
Dezvoltarea valorilor comune europene, cultivarea spiritului civic și
democratic, cunoașterea, acceptarea și valorizarea culturilor altor spații
europene, accesul copiilor cu cerințe educaționale și/sau sociale speciale la
programe internaționale.
Dezvoltarea valorilor europene,.a crescut coeziunea socială,.
Dezvoltă cooperarea, îmbunătățesc cetățenia europeană, contribuie decisiv la
formarea personalității tinerilor participanți, dezvoltă un set de competențe
specifice, îmbunătățesc ethosul instituției.
dialogul intercultural
Digitalizare
Digitalizare, internationalizare, incluziune sociala
Dimensiunea europeana a grădiniței noastre se dezvolta considerabil prin
proiectele Erasmus+ valoarea adăugată de acestea este foarte mare.
Dimensiunea europeana este solid susținută în organizatia noastra de
oportunitatile create prin proiecte Erasmus+. Dintre valori mentionam:
- capacitatea de a avea o imagine de ansamblu asupra realitătilor educatiei si
formarii in Europa
- inspiratia de a crea experiente de invatare inovatoare si benefice
- dezvoltarea dimensiunii interculturale in cadrul organizatiei.
Dimensiunea europeană a educației este reflectarea unei realități care
exercită presiuni, determinându-ne să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini
pe tineri să găsească modalități de răspuns la provocările lumii
contemporane.
Proiectele Erasmus + 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.
Aceste proiecte sunt promovate și susținute financiar de către Comisia
Europeana prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale, se derulează în învățământul
preuniversitar și implică un număr mare de persoane: elevi, părinti, toate
categoriile de personal didactic, precum și comunitatea locală asociații non
guvernamentale s.a.
Dimensiunea interculturala
Schimb de bune practici
Know-how
Invatare mutuala
Diminuarea disparităților între standardele educaționale din alte țări și cele
românești, dar și oferirea oportunității de realizare a unor activități
educaționale utilizând instrumente și mijloace de predare-învățare-evaluare
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funcționale la nivel european. Posibilitatea elevilor de a intra în contact cu alți
elevii sau cu medii de învățare europene.
Din calitatea de participant al proiectelor, consider ca valoarea adăugată o
consta o mai buna organizare a instituției si modelele de bune practici la care
instituțiile sunt expuse in momentul colaborării cu parteneri externi.
Din punct de vedere a experientei mele dupa participarea la ultimul Erasmus
+, consider ca aceasta posibilitate dezvolta mai mult individul decat institutia,
cu experienta in domeniul, si relatii internationale, care favorizeaza in
continuare viata profesionala al individului care participa. Pe de alta parte,
favorizeaza si institutia beneficiara, fiindca studentii se intorc cu o experienta
ampla, care poate sa adauge un plus de informatii, date si metode
profesionale si tehnice, atat in cadrul didactic cat si printre studentii.
Din punctul meu de vedere proiectele Erasmus+ dezvolta studenții atât pe
plan profesional cât și pe cel personal, deoarece îi face mai responsabili și
mai siguri pe ei.
Din punctul meu de vedere valoarea adăugată de proiectele Erasmus + în
dezvoltarea dimensiunii europene este una foarte mare.
Din punctul meu de vedere, deschiderea spre cunoaștere și socializare.
Din punctul meu de vedere, pentru instituțiile beneficiare, indiferent de țara în
care se află, proiectele Erasmus+ oferă o mai bună vizibilitate pe "piața"
internațională a instituțiilor de învățământ superior. O astfel de experiență,
contact direct cu sistemul de predare și cu echipa didactică, poate atrage
studenții participanți în sensul continuării studiilor la universitatea respectivă
(master, doctorat), lucru care consider că este foarte avantajos, mai ales
pentru universitățile din România, întrucât se creează astfel un cadru
multicultural ce solidifică buna comunicare și performanțele comunității
științifice europene.
Din punctul meu de vedere, proiectele desfășurate cu ajutorul finanțărilor din
cadrul burselor Erasmus+ au sporit uluitor calitatea educației europene.
Schimbul intercultural,social,lingvistic,științific etc. au un rol major în aceste
experințe de promovare a inovării și învățării.
Din schimbul de experienta cu institutii similare am putut prelua/ adapta
tehnicile si metodele lor de lucru astfel inca sa imbunatatim procesul educativ
si la noi. De asemenea, impactul proiectelor Erasmus asupra participantilor
directi este incomensurabil. Feedbackul primit de la ei ne arata ca astfel de
proiecte prcatice au un impact mult mai mare decat niste simple parteneriate
la distanta.
dinamizarea muncii de tineret si profesionalizarea membrilor si voluntarilor
organizatiei
Direcțiile de dezvoltare a dimensiunii europene a instituției beneficiare se
referă la: Principiul egalității de șanse; motivarea pentru învățarea pe tot
parcursul vieții, cooperarea directă a elevilor, părinților, profesorilor cu rețele
școlare naționale și internaționale; dialogul intercultural prin activitățile de
parteneriate europene desfășurate la nivelul instituției noastre.
Diseminarea exemplelor de buna practica
Diseminarea exemplelor de bune practici
Diseminarea și asimilarea valorilor europene
Diversificarea actului didactic, imbunatatirea relatiei profesor-elev, cresterea
interesului elevilor pentru activitatile scolii.
diversificarea si internationalizarea
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Diversificarea și creșterea calității educației furnizate de instituția noastră.
Dezvoltarea de competențe, abilități și atitudini utile și durabile în domeniile
educației ecologice și digital, la nivelul tuturor beneficiarilor de
proiectConsolidarea dimensiunii europene a serviciilor de educație furnizate
Diversificre culturala
Diversifucarea ofertei scolare
Diversitate
diversitatea culturala si lingvistica
diversitatea culturala, schimb de experienta
Diversitatea si lărgirea orizonturilor
Dobandirea de noi competente pentru tinerii din comunitate care sa poata
aduce astfel o plus valoare in dezvoltarea comunitatii respective.
Dobândirea de competente, in diferite moduri, de exemplu: prin promovarea
spiritului antreprenorial in educație, încurajarea gândirii critice, prin integrarea
furnizării de competente digitale in cadrul curricule care vizează grupuri de
vârsta specifice .
Dobândirea de cunoștințe care să permită o evoluție cât mai eficientă pe piața
muncii.
Dobândirea de noi abilități și competențe în raport cu cerințele educaționale
europene.
Colaborarea internațională în ceea ce privește integrarea metodelor
transcurriculare.
Dobândirea de noi valori, altele decât cutumele cunoscute.
Dobândirea/ dezvoltarea de Competențe de comunicare intr- o limbă de
circulație internațională
Competențe acționale pe diverse problematici abordate în cadrul proiectului
Dezvoltarea dimensiuni europene prin multiculturalitate, toleranță, spirit civic,
incluziune, etc.
Domeniul bolilor rare este una care trebuie abordata la un nivel mai amplu
decat nivelul national, deci este foarte importanta colaborarea Europeana si
Erasmus+ sprijina acest demers.
domeniul multicultural si multi disciplinar
Ducem faima universitatii noastre in strainatate.
Dupa parerea mea proiectele Erasmus+ dezvolta foarte mult capacitatea
fiecarui student de a se descurca pe cont propriu in anumite situatii, un lucru
bun pentru institutia beneficiara.
Dupa parerea mea, proiectele Erasmus reprezinta reflectarea fidela a
principiilor de baza ale Uniunii Europene, intarind ideea de colaborare,
dezvoltare reciproca, lucruri ce se oglindesc prin prisma beneficiarilor asupra
institutiilor respective. Prin urmare, aceste proiecte transforma statutul
institutiei intr-o veriga a unui ciclu european perpetuu ce contribuie la
dezvoltare, afirmare, colaborare.
E ca un fel de know how
E foarte important pt. noi ca institutie sa putem participa la asemenea
proiecte, deoarece astfel ne putem dezvolta mai repede si mult mai usor.
e o oportunitate foarte buna pentru deschiderea mintii si dezvoltarea
personala si profesionala tinerilor
-echitate
-incluziune
-plurilingvism
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Educarea tineretului în spiritul valorilor europene
Educarea unor competențe interconectate și armonizarea cu sistemele de
învățământ europene.
educarea, imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor in diferite domenii ale
participantilor, prin schimburi scolare cu institutiile partenere
-educatia elevilor la standarde de calitate superioara
-dezvoltare institutionala prin internationalizare
-formarea cadrelor didactce
Educatia europeana
Educatia tineretului la toleranta, incluziune sociala, ocrotire mediului
inconjurator
Educatie- interculturalitate- tehnologie
Educația tinerilor poate fi o valoare, precum și unitatea lor, având un scop
comun: îmbunătățirea percepțiilor privind educatia
Educație multiculturală și modernă; finanțare pentru profesori și elevi;
parteneriate valoroase; creșterea nivelului de comunicare în limba străină
Educă tinerii și modul lor de gândire și acțiune
Eficienta exemplelor de buna practica
Eficientizarea serviciilor oferite de cătreinstituție; adaptarea diverselor
metode; modernizarea actului de predare-invatare-evaluare; promovarea
colaborării și dialogului intercultural.
Egalitate de șanse, deoarece majoritatea copiilor din școala noastră provin
din medii defavorizate.
Egalitatea de șanse la educație
Egalitatea de șanse
Cooperarea directă
Dialog intercultural
Elaborarea de noi proiecte Erasmus
Elevi mai bine pregatiti in domeniul pentru care fac practica, insertie mai buna
pe piata muncii, schimb de experienta a profesorilor de pregatire practica
(insotitori ai elevilor), incheierea de noi parteneriate cu alti agenti economici
Elevi si profesori mult mai motivati, imbunatatirea procesului de invatare predare
Elevii au ocazia sa cunoasca modalitatea in care lucreaza colegii lor din alte
tari
Elevii beneficiaza de proiecte care le permit sa dezvolte abilitati cheie iar
profesorii isi continua formarea profesionala si dezvoltarea personala in alta
maniera.
Elevii instituției noastre au beneficiat de deschidere către cultura europeana,
adăugând competențe IT peste programa școlară, aprofundand competenta
de comunicare în limba engleză și luând contact cu modul de viață spaniol
Elevii noștri vor beneficia de servicii educaționale la standarde europene, vor
dobândi competențe profesionale relevante pentru piața muncii și abilități
sociale, de comunicare și integrare în context european.
Elevii participanți au mai multă încredere în capacitățile proprii, participă mai
activ la viața școlii și a comunității, comunică mai eficient, sunt mai toleranți.
Elevii participanți la mobilități au constatat că și-au îmbunătățit aptitudinile,
dar au avut breneficii și la inserția pe piața muncii.
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Elevii si-au dezvoltat abilitatea de interactiune multiculturala
Elevii școlii noastre au luat contact cu piața muncii europene și și-au dezvoltat
abilitatea de a comunica mai bine într-o limbă străină.
Elevii și profesorii participa mai activ în activități care au ca scop o mai mare
vizibilitate a scolii în comunitate
Elevii și profesorii pot face o comparație între sistemele de învățământ , în
termeni reali, poț avea acces direct la elemente de cultură și civilizație
europene câștigând o înțelegere mai largă, o toleranță crescută și o identitate
europeană.
Elevii și profesorii scoli noastre au învățat lucruri noi, și-au dezvoltat
competentele de comunicare în limba engleza m
Elevii văd, că își pot folosi cunoștințele de limbi străine și alte abilități
Emanciparea tineretului
Erasmus + este un proiect cu o proportie insemnata in dezvoltarra dimensiunii
europene a institutiei benediciare.
Erasmus ajuta la dezvoltarea si pe plan profesional dar si personal
Erasmus+ a adus instituției noastre următoarele beneficii:
-A contribuit la cresterea calitatii practicilor de formare in domeniul vet si la
atingerea de catre elevii participanti a standardelor de formare profesională
din domeniul calificarilor implicate in mobilitati.
-A marit capacitatea scolii de a accesa si implementa proiecte cu finantare
europeana, dezvoltand competente de scriere si gestionare de proiecte
europene pentru un numar de aproximativ 18 cadre didactice;
-A creat un sistem de parteneriate transnationale care a putut fi valorificat
pentru derularea unor activitati de formare cu impact pentru dezvoltarea
profesionala si personala a elevilor
-A dezvoltat la nivelul scolii proceduri specifice de implementare a proiectelor
europene (de selectie a elevilor, a profesorilor insotitori, de vizibilitate a
proiectului) precum si proceduri de recunoastere, validare si transfer a
rezultatelor învățării si de implementare a sistemului ECVET
-A contribuit la conceperea, scrierea si dezvoltarea unor CDL avizate de ISJ
Ilfov (7 noi CDL-uri pt.clasa a X-a
calificarile tehnician in activitati economice, in constructii si lucrari publice,
veterinar, agricultura ecologica (nivel 4),
ospatar, lucrator in agricultura ecologica (nivel 3), precum si a unor auxiliare
curriculare pentru calificarile mentionate Jurnale ale elevilor si caiete de practica
-A dezvoltat instrumente de lucru care au fost folosite ulterior in practica de la
agentii economici locali, care se deruleaza acum dupa modelul celei din
mobilitatii (acolo unde este posibil):Acorduri de formare pt. anumite module,
instrumente de monitorizare a practicii
-A contribuit la cresterea motivatiei de invatare a elevilor, la reducerea
abandonului scolar si a absenteismului, precum si la cresterea vizibilitatii
scolii noastre in comunitate, atragerea numarului de elevi din scolile generale
din zona si realizarea planului de scolarizare
-A oferit sansa unor elevi sa-si gaseasca joburi pe piata muncii europene
Erasmus+ contribuie intr un mod unitar la procesele de invatare in toate tarile
partenere.
Erasmus+ este o oportunitate uriașă pentru întreagă Europa.
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Erasmus+ este un proiect cu o proportie insemnata in dezvoltarea dimensiunii
europene a institutiei beneficiare
Erasmus+ ne ajuta sa avem si sa dicutam de o dimensiune europeana a
institutiei noastre.
Erasmus+ oferă posibilitatea studenților defavorizați din punct de vedere
financiar să-și lărgească orizontul de cunoaștere și să capete un minim de
experiență.
Erasmus+ promovează accesul deschis la materialele, la documentele și la
instrumentele mediatice care sunt utile pentru învățare, predare, formare,
activități pentru tineret și care sunt produse în cadrul proiectelor finanțate prin
program.
Erasmus+ reprezintă un Game-changer in viața oricărui student/elev care
decide sa se înroleze intr-o aventura Erasmus. Proiectul are o valoare imensa
pentru mine si pentru toti prietenii mei care au participat, deoarece ne ofera
capacitățile necesare pentru a ne dezvolta pe plan profesional si academic.
Mai mult, ne ofera oportunitatea perfecta de a aplica competentele lingvistice
de limba straina exact in mediul lucrativ pe care l-am ales. Odata intors in tara
din experienta Erasmus+, parca totul capătă sens, devii mai confident si
încrezător in skillsurile profesionale, in competentele academice si
extracuriculare. Încurajez si recomand, educația de azi trebuie sa conțină
cuvântul Erasmus+ in vocabular.
Este benefic institutiei, studentii sunt sustinuti si astfel se promoveaza si
calitatea.
Este cea mai bună oportunitate oferită studenților de a-și depăși limitele.
Este cea mai importanta componentă a ac tivităii instituției care conduce la o
dimensiune euroeană a instituției și a activității noastre/
Este cel mai bun program de armonizare a conoasterii la nivel european si
cooperarea intre institutii din tarile participante la programul Erasmus+!
Este clar un avantaj pentru fenomenul de globalizare si cunoastere
internationala
Este de o mare importanta pentru ca, penteu studenți extinde orizonturile si le
ofera posibilitatea de a avea experiente deosebite.
Este fabulos cum cei care au participat la proiecte s-au dezvoltat în plan
profesional, dorind să facă ore mai bine și să comunice mai bine. Elevii au
devenit mai deschiși, mai implicați. O altă consecință a fost dotarea colegiului.
Este foarte important schimbul de idei intre tari, asa putem sa imbunatatim
aspectele mai putin eficiente dintr-o tara, preluand idei de la alta.
Este foarte importanta pentru orice organizatie multiculturalitatea si
interactiunea cu voluntari din alte tari.
Este o colaborare eficienta. Nu stiu care este valoarea adaugata de proiectele
Erasmus+.
Este o contributie superba in educatia studentilor si in formarea viitorului lor
Este o experiență folositoare pentru studenți, întrucât se familiarizează cu
viața universitară din alte țări. De asemenea ei pot stabili relații de prietenie și
colaborare care pot evolua frumos în viitor
Este o mare oportunitate pentru elevii si profesorii institutiei, precum si pentru
comunitatea locala. Un proiect european creaza oportunitati de afirmare, de
colaborare, de schimburi de bune practici, ceea ce favorizeaza cresterea
increderii participantilor in putințele proprii și în valorile personale și naționale,
precum și creșterea vizibilității atât pe plan local cât și internațional.
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Este o mare oportunitate pentru școală, mai ales că școala mea se află în
spațiul rural.
Este o oportunitate pentru toata lumea pentru a explora alte sisteme.
Este o valoare foarte mare adaugata in aceste proiecte si foarte multa munca
depusa pentru dezvlotare dar si imbunatatire.
Este o valoare necesara pentru traiul european, mai ales a unui tanar
absolvent.Din punctul meu de vedere aceasta suma m-a jutat si ma ajuta sa
pot supravietui si sa pot deschide alte usi pentru dezvoltarea si cariera mea.
este prima data cand avem proiect E+ la institutie, doar am gazduit inainte si
am suntem foarte interesati. Cred ca vom deschide poarta catre o noua
dimensiune a activitatii noastre
Este primul proiect de mobilitate obținut de scoala. Cadrele didactice care vor
participa la formare vor interactiona in premiera cu profesori din alte tari și vor
cunoaște sisteme educationale diferite.
Este principalul obiectiv spre care ar trebui sa se îndrepte școlile, mai ales
cele din mediul rural
Este un alt mod de incuraja cetatenia activa, educatia in domeniul tineretului;
este o modalitate foarte buna.
Este un beneficiu considerabil pentru orice institutie din Romania.
Este un program foarte atractiv, care iti cultiva cunostintele si iti ofera o
experienta de viata.
Este un proiect si totodată o sansa foarte importanta care implica atat
dezvoltarea participanților/beneficiarilor, cat si Internaționalizarea instituțiilor
Eu consider ca au o valoare foarte mare, deoarece ajută mult instituțiile
beneficiare cat si elevii.
Eu cred ca Erasmus+ ofera posibilitatea de a face schimb multi experiente si
dezvolta cunostinte
Eu cred ca este foarte benefica, atat in dezvoltarea personala, prin
comumicare, cat si in dezvoltarea pe plan profesional
Eu cred ca proiectele Erasmus+ adauga o mare valoare in dezvoltarea
dimensiunii europene
Europenizare si multiplicare prin parteneriate si colaborare interinstituțională
Europenizarea, diversitate culturală, noi oportunitati
Evoluție prin cunoastere dezvoltată prin experiența Erasmus
Exemple de bună practică, descoperirea particularităților din țara parteneră,
idei noi de activități etc.
Exemple de bune practici, cunoasterea altor culturi
Experienta
Experienta didactica
EXPERIENTA DOBANDITA
Experienta dobandita din mobilitati, deschiderea catre noi parteneriate.
Experienta dobandita si materialele educationale realizate
Experienta dobândită de studenții participanti
Experienta Erasmus contribuie la dezvoltarea beneficiarilor
Experienta europeana
Experienta formațiilor și a celorlalți participanti
Experienta in comunicare,TIC, dezvoltarea profesionala.
Experienta in domeniul instituției din care facem parte
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experienta in internationalizare, dezvoltare de echipe de cercetare,
dezvoltarea educatiei, cunoasterea aprofundata a limbilor straine
Experienta interculturala
Experienta internationala care imbogateste experienta interna;deschidere
catre mijloace de predare.
experienta internationala, valorile europene si overall tot vibe-ul.
Experienta lingvistica și culturala a elevilor și profesorilor
Experienta participantilor intr-un mediu social european diferit.
Experienta pe care o capata elevii in urma stagiilor efectuate in UE.
Experienta pentru toate partile participante
Experienta profesionala
Experienta profesionala a beneficiarilor directi, elevii
Dezvoltarea abilitatilor de comunicare intr-o limba straina
Stabilirea unor legaturi cu ceilalti parteneri
experienta profesionala si culturala
Experienta si schimburile culturale.
Experienta sociala europeana
Experienta unica de a putea studia in diverse centre universitare de prestigiu.
Experienta, Mobilitate, Stabilitate financiara
Experienta, schimbarea mentalitatii, observarea altor sisteme de invatamant
pentru profesori si elevi. Aplicarea bunelor practici observate in alte tari
europene.
Experiente noi, idei noi de activitati, dezvoltarea unor abilitati.
Experiente noi, relationare...
Experiente profesionale si personale autentice
Experiente si bune practici, parteneriate de lunga durata.
experiența academică și culturala
Experiența acumulata
Dezvoltarea relatiilor sociale si interculturale
Experiența bunelor practici, îmbunătățirea competentelor cadrelor didactice
Experiența care se va adauga în urma mobilității europene
Experiența de studii
Experiența europeană absolută.
Experiența internațională a studenților
Experiența și cunoașterea altor culturi
Experienţă crescută în implementarea proiectelor europene; vizibilitatea
instituţiei în comunitatea educaţională; consolidarea activităţilor de formare
continuă.
experiență de nivel european, bune practici din țările europene
Experiență in domeniu
Experiență în ceea ce privește diversitatea culturală și o mai bună integrare în
societate.
Experiență în implementarea de proiecte, colaborare cu parteneri externi,
deschidere la metode noi de învățare, îmbunătățire curriculară
Experiență profesională internațională, incluziune în comunitatea școlară
europeană, promovarea valorilor, experienței și calității scolii românești la
nivel european, schimb de bune practici, promovarea valorilor noastre
culturale la nivel european.
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Experiență, perfecționare,solidaritate si prietenie .
experiențe deosebite de învățare, schimb de bune practici
Experiențe educaționale care s-au constituit în exemple de bună practică,
implementate la nivel instituțional
Experiențe inter-culturale
Experiențe noi, cursuri de formare interesante, aplicate.
Experiențe noi, interacțiune interculturală, acumulare de noi cunoștințe, utile
în activitatea profesională, descoperirea unor metode de pregătire eficiente,
moderne, performante.
Experiențe unice prin schimburi de experiență și cursuri inovative
Experiențe unice, inedite, dezvoltare de competențe, aptitudini, generarea
ideilor.
Experiențele educaționale avute s-au constituit în exemple de bună practică
implementate la nivelul Colegiului.
Experiențele interculturale.
experiențele si metodele care si-au dovedit eficienta in alte sisteme de
învățământ la nivel european
Experiențele studenților bursieri pot ajuta la îmbunătățirea calității cursurilor
acasă
Experinta capatata de echipa manageriala in implementare de proiecte de
nivel european
Introducerea dimensiunii europene in organizatie
competente digitale sporite pentru membrii echipei de proiect si participantii la
activitati locale si mobilitati
explorarea altor tari,socializarea cu oameni,aflarea unor altfel de personalitati
Expunere la diverse culturi pentru studenti, posibilitate pentru studenti la
schimb de experienta in educatie prin spirijinul financiar, ai caror statusul
financiar nu ar face posibil schimbul de experienta prin finanțare proprie.
Expunerea la culturi si limbu diferite si sisteme diferite de organizare si
predare a domeniului respectiv
Expunerea la un mediu străin, culturi diferite, adaptarea, achiziționarea de
limbi străine
Extinderea arealului de socializare, eliminarea granițelor cunoașterii și
schimbul de bune practici între comunitățile școlare ale diferitelor instituții de
învățământ.
Extinderea colaborărilor.
extinderea orizontului profesional/social al copiilor, cresterea calitatii educatiei
oferite de scoala
Extinderea relațiilor sociale și culturale și dărâmarea barierelor ce îngrădesc
aceste valori.
Extinderea rețelei de parteneri externi; valorificarea experienței obținute in
proiect și a IO in alte proiecte/ activități (e.g. IO - platforma de E-learning și
curs online, dezvoltat ulterior in curs de formare online pe dezvoltare de
competente digitale pentru predarea online pt 7000 de profesori din
învățământul preuniversitar.
Extinderea rețelei de parteneri în educație, interrelationare, abordari moderne
și eficiente ale procesului de învățare prin colaborare și schimb de practici.
Extrem de importanta pentru dezvoltarea personala academica!
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Extrem de importantă pentru mobilitatea studenților și a profesorilor precum și
pentru schimbul de practici comune
Extrem de importante in evolutia scolii, privind atragerea elevilor catre
institutie, dar si plusul pe care il ofera proiectele privind pregatirea elevilor pt
piata muncii.
Face cunoscută instituția gazdă și o include in circuit
Facilitarea de colaborări cu alte instituții europene
Facilitarea invatarii non-formale, a incluziunii.
Facilitarea transzitiei de la scoala la piata muncii
Faciliteaza interactiuni internationale
Faciliteaza schimbul de experienta, cunoasterea culturii si educatiei.
Faciliteaza schimbul de informatii si know how cu alte organizatii (diverse) la
nivel european, creste vizibilitatea si notorietatea organizatiei, contribuie la
dezvoltarea resurselor umane si la dezvoltarea componentei inovative in
proiectele de formare.
Facilitează cooperarea transnațională
Factor de marketing in atragerea de elevi noi, formarea personalului,
imbunatatirea competentelor de limbi straine.
Factor motor important in crearea si dezvoltarea de retele de transfer
cunoastere si bune practici.
Familiarizarea cu activitati ce presupun folosirea tehnologiei moderne.
Familiarizarea cu noua tehnologie, schimburi de experienta.
Familiarizarea cu principiile europene
Familiarizarea cu proiecte europene și posibilitatea schimbului de experienta
Familiarizarea cu tendintele europene
Faptul ca am luat contact cu scoala/profesorii si mediul educațional din alte
țări, am dezbătut realizările și frustrările, am descoperit impreună soluții
interesante la ,,problemele” invățământului on-line. Deschiderea orizonturilor!!
Faptul ca invatam din practica altor institutii este un element major de
dezvoltare organizationala.
Faptul ca poti beneficia este un mare plus.
Faptul ca promovam incluziunea sociala si invatam sa lucram cu
grupurile.dezavantajate
Faptul ca se creeaza un mediu international si ca ne face sa realizam ca
suntem, de fapt, global citizenships
Faptul că avem posibilitatea de a învăța despre sisteme de învățământ din
alte țări Interculturalitate
Faptul că un nr de 6 cadre didactice vor pleca la cursuri de formare si se vor
întoarce cu noțiuni noi si practice care vor fi aplicate în școala noastră.
Fara Erasmus+ nu ne-am putea permite sa dezvoltam proiecte internationale,
deci valoarea este foarte mare la nivel de :
-culegere de bune practici de la nivel international si testarea lor la nivel local
- formarea specialistilor nostri la un nivel de excelenta
- dezvoltare organizationala prin dezvoltarea de proceduri utile si in proiectele
nationale
- implicarea crescuta a beneficiarilor in scrierea si implementare proiectelor
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Fiecare proiect desfășurat dă plus valoare tuturor participantilor, profesori sau
elevi.
Fiecare student revenit în universitatea din care a plecat, aduce un aport de
noi informații, idei și chiar proiecte
Fiind o Scoala Speciala pt elevi cu deficiente mintale, acest proiect ofera o
deschidere atat pentru școală cât si pt elevii participanti la proiect
Fiind o zona agricola, saraca si izolata, aceste proiecte au coinstituit o
adevarata gura de oxigen pentru copiii din Zimnicea. Datorita acestor proiecte
copiii au reusit sa vada diverse scoli si sisteme de invatamant din multe tari
Europene,sa isi faca prieteni datorita cazarilor din familii, sa converseze in
limbi straine, sa se simta Europeni la fel cu toti ceilalti copii din tarile
participante
Fiind primul proiect de o asemenea anvergura implementat de scoala
noastra, valoarea adaugata de acest proiect, este extrem de mare, prin
participarea la mobilitati de formare continua a cadrelor didactice din scoala
și implicit prin cresterea calitatii procesului instructiv educativ
Fiind primul proiect Erasmus+ în școala noastră consider că a avut un impact
pozitiv în ceea ce privește dezvoltarea dimnesiunii europene a instituției
noastre.
Fiind seniori, proiectele Erasmus+ mentin organizatia si pe beneficiarii sai in
activitati de invatare si civice de calitate; ne mentine implicati in problemele
comunitatii si constienti de dimensiunea acestora in alte tari europene.
Respectul de sine este la cote inalte.
Fiind studenti Erasmus ne da ő posibilitate excelenta pentru a inbogati
cunostintele in strainatate si dezvoltare profesionala
Fiind vorba de domeniul educației, indiferent ca este vorba de copii, tineri sau
adulți, modelele de bune practici, informațiile despre sistemele de învățământ
din alte țări aduc cu siguranță un plus de valoare activității didactice pe care o
desfășor
Fiind vorba de Inovare, egalitate de gen, toată lumea are de câștigat.
Fiind vorba despre o universitate de arta, cred ca acest proiect este un lucru
incredibil de bun pentru institute si pentru studentii sai.Este important pentru
cei ce activeaza in acest domeniu sa aiba conexiuni reale cu ceea ce se
intampla dincolo se granitele propriei tari, iar proiectele Erasmus sunt primele
care vin in aceasta institutie sa stabileasca aceste conexiuni, facand posibile
prin finantare perioade indelungate de studii in strainatate. Desigur, exista si
alte tipuri de proiecte - burse de studiu, concursuri, workshop-uri, rezidente,
insa e clar ca nu pot depasi ca si utilitate si amploare moblitatile de care pot
beneficia in numar mare studentii universitatii, probabil datorita si dedicarii
neintrerupte a coordonatorului erasmus+ de la aceasta universitate.
Flexibilitate si deschidere
Flexibilizarea modului de abordare a activitatii institutiei; dezvoltare
profesionala a personalului; preluarea unor modele de buna practica din
institutiile partenere; posibilitatea de conectare cu alti profesori din sisteme de
invatamant europene; capacitatea de organizare a unor evenimente
internationale; cresterea atractivitatii institutiei.
Fluxul de studenti internationali
Foarte importanta pentru universitate cat si pentru studenti.
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Foarte importanta, atat pentru beneficiarii mobilitatilor, cat si pentru institutia
din care fac parte
Foarte mare. Cooperarea intre istitutii are ca rezultat promovarea dialogului
intercultural,a insluziunii sociale,a participarii la viata democratica in UE,a
cetateniei active ,inbunatatirea abilitatilor lingvistice si TIC(cadre didactice si
elevi).
Foarte mare. Cred ca exista numai beneficii pt toate partile pt programele
Erasmus
Foarte mare. Pentru elevii proveniti din medii defavorizate reprezintă o
oportunitate unica si contribuie la schimbarea acestora.
Foarte mare. Simtim ca facem parte dintr-o comunitate cu adevarat. De
asemenea, aceste programe ofera sansa legarii unor parteneriate personale
cu profesori din alte state membre. De
Foarte util pentru formarea specialiștilor in diverse domenii de activitate și
dezvoltarea capacităților de colaborare inter-instituțională.
Fonduri
formam elevii în spiritul respectului și al asumării valorilor naționale, al
integrării în matricea spirituală românească, prin tot ceea ce înseamnă limbă,
istorie, tradiții, cultură națională, dar școala înseamnă și deschiderea spre
ceilalți, spre alte culturi, civilizații, medii culturale, dezvoltand
multiculturalismul, toleranta, respectul reciproc.
Formare a continua pe tot parcursul vieții a cadrelor didactice
Creșterea prestigiului unității
Inchegarea unor relații de parteneriat între unitati scolare europene
Abordarea unor strategii didactice moderne
Imbunatatirea competei lingvistice a cadrelor didactice
-formare pentru activitățile educative on-line
Formare profesionala si schimb de experienta
Formare, deschidere, interculturalitate, noi perspective în abordarea
educației.
Formarea cadrelor didactice
Produsele proiectului vor fi utilizate multi ani de acum incolo
Formarea cadrelor didactice, dezvoltarea curriculumului, dezvoltarea
programului de activitati extracurriculare, a crescut vizibilitatea scolii la nivel
local, regional, national si european, a crescut colaborarea cu scoli,cadre
didactice si specialisti din UE, imbunatatirea predarii limbilor straine
Formarea de competențe pt piata muncii
Formarea de relatii intre institutii si posibilitatea crearii si participarii in
proiecte comune
Formarea formatorilor CCD TR prin programe de formare internationale in
domeniul digital
Formarea profesionala a participantilor
formarea profesionala de nivel european a profesorilor
dezvoltarea relatiilor cu alte scoli europene
implicarea in proiecte europene
Formarea profesionala internațională, culturalizare
Formarea profesionala net superioara
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Formarea resursei umane din institutie prin programe de formare europene
colaborarea cu instituții de formare europene
formarea și dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile europene,
cresterea calitatii actului de predare-invatare-evaluare
Formarea și perfecționarea cadrelor didactice, colaborarea cu specialiști din
Uniunea Europeană, parteneriate cu instituții de învățământ din Uniunea
Europeană.
Formarea unor cetățeni responsabili, deschiși provocărilor și adaptabili.
Formarea unui spirit cetăţenesc şi profesional în domeniul educaţional
adaptat unei SOCIETATI DESCHISE.
-Formarea, in rândul elevilor noștri, a conștiinței europene ( prin exemplele
concrete de activități desfășurate de elevii din țările partenere)
-Stabilirea unor legături de colaborare durabile cu partenerii din cadrul
proiectului nostru ( Spania și Grecia)
-Imbunatatirea competențelor lingvistice ale tuturor participanților la proiect
-O mai bună înțelegere a diferitelor culturi care coexista în aceeași
comunitate locală.
Formarea, studiu academic
Forta de munca mai experimentata mai flexibila, viziunea mai larga asupra
lumii, dorinta de adaptare la standardele internationale
Gradul de socializare interculturala crescut
Grupul țintă a dobândit și dezvoltat abilitățile cheie necesare unei educații de
calitate în context european. Schimbul de bune practici a avut un impact
pozitiv deosebit în abordarea interdisciplinară utilizată în realizarea
produselor finale, iar elevii și profesorii din școala noastră au învățat cum
trăiesc și învață/muncesc elevii și profesorii din țările partenere și că , chiar
dacă suntem din țări diferite, modurile în care ne raportăm la valorile vieții
sunt asemănătoare. Valoarea adaugată este dată de realizarea dialogului
intercultural, promovarea cetățeniei active, incluziunii și coeziunii sociale ,
dezvoltarea competenței culturale și creșterea prestigiului școlii noastre
datorită abilităților dăbândite prin cooperarea cu școli din Europa.
Idei noi de dezboltare a anumitor proiecte si marirea cercului de cunostinte
identificarea unor exemple de buna practica si diseminarea lor, dezvoltarea
unor deprinderi / abilitati noi, consolidarea dimensiunii europene a educatiei
identitate distincta intr-un cadru international
-imagine mai bună la nivel local și regional
-vizibilitate pentru absolvenții de clasa a VIII-a
Imbogatirea schimburilor de experiente si metode, coordonarea si
recunoasterea acestora la nivel european.
-imbogatirea si modernizarea curriculei
-noi relatii de cooperare cu alte univrsitati
-perfectionarea metodelor de predare -evaluare -atitudine de tip european asupra evenimentelor social-culturale europene
-o noua atitudine civica si etica in societate
-promovarea valorilor comune europene pentru formarea unui cetatean de tip
nou, in acord cu aceste valori
-imbogatirea fondului socio-cultural cu privire la viitorul comun al Europei
-militarea pentru o societate sustenabila si o Europa verde
-noi atitudini fata de mediul inconjurator si asigurarea viitorului nostru comun
(v. Brundtland Comission-OurCommon Future)
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-Imbogățirea ofertei educaționale
-Creșterea încrederii în propriile forțe
-Întărirea solidarității și cooperării europene
Imbunatarirea calitatii invatamântului
Deschiderea spre un mediu multicultural
Imbunatateste dialogul intercultural
Imbunatatirea activitatii de la elaborarea obiectivelor pana la finalizarea
sarcinilor de lucru
Imbunatatirea actului didactic prin deschidere spre nou, toleranta, incurajarea
lucrului in echipa.
Imbunatatirea calitatii actului educational
Imbunatatirea calitatii actului educational, schimb de experienta si
perfectionarea relatiilor interumane.
Imbunatatirea calitatii educatiei (in primul rand a limbilor straine- si nu numai),
varietatea activitatilor extracuriculare, pregatirea elevilor pentru viata,
deschiderea catre alte culturi, posibilitatea de a calatori, a cunoaste alte
culturi europene a elevilor cu posibilitate financiara precara, promovarea
imaginii scolii, etc.
Imbunatatirea calitatii educatiei in cadrul institutiei pe mai multe planuri:
managementul proiectelor europene, experienta profesorilor, modernizarea
metodelor, conexiunea/colaborarea cu alte scoli europene, integrarea elevilor
in zona educatiei de nivel european.
Imbunatatirea calitatii educatiei in scoli, largirea orizontului si dezvoltarea de
noi competente a cadrelor didactice.
Imbunatatirea calitatii educatiei, imbunatatirea predarii limbii engleze,
modernizarea sistemului de educatie si formare
imbunatatirea calitatii educatiei, promovarea imaginii scolii
Imbunatatirea calitatii educatiei,cooperarea intre institutiile din tarile
participante,cetatenie activa,o mai buna invatare na unei limbi straine,etc.
imbunatatirea calitatii serviciiloe de educatie si formare
Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie oferite de institutia scolara
Imbunătațirea imaginii scolii în comunitatea școlară locală, zonală și regională
Competențele dobândite prin dialogul intercultural
Recunoasterea rezultatelor invatarii obtinute in contexte diferite (formale/nonformale/informale)- scoala este furnizor de formare pentru cadrele didactice
din școală.
Imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie, consolidarea coeziunii sociale,
Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale si cresterea atractivitatii
activitatilor si a motivarii elevilor
Imbunatatirea calitatii si modernizarea sistemelor de educatie si formare
Imbunatatirea calitatilor serviciilor oferite
Imbunatatirea calitatilor si abilitatilor profesionale si personale ale
participantilor
imbunatatirea competentelor cadrelor didactice si a elevilor
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Imbunatatirea competentelor lingvistice, cunoasterea sistemelor de educatie
din tarile partenere, cunoasterea unor obiceiuri si traditii specifice statelor
partenere- multiculturalitatea.
Imbunatatirea competentelor lingvistice, promovarea dialogului intercultural,
promovarea invararii la locul de munca ....
Imbunatatirea competenterlor profesionale ale personalului institutiei;
deschiderea spre nou
Imbunatatirea cunostintelor si a experientei de predare
imbunatatirea curriculei cu noi domenii atractive, cresterea numarului de
materiale educationale, cursuri, manuale, atat in format fizic cat si online,
implicarea unui numar cat mai mare de stakeholderi in diseminarea
activitatilor realizate, promovarea si constientizarea in randul unui numar
crescut de stakeholderi a oportunitatilor Erasmus+.
Imbunatatirea experientei multiculturale in cadrul scolii.
Imbunatatirea formarii competentelor profesionale, lingvistice
Imbunatatirea imaginii scolii in comunitatea educationala
Imbunatatirea imaginii scolii, experiente inedite pentru elevi si profesori.
Imbunatatirea imaginii si atragerea persoanelor straine
imbunatatirea metodelor de predare
Imbunatatirea parteneriatelor profesionale
Imbunatatirea predarii si invatarii limbilor straine, promovarea cetateniei
active, promovarea dialogului intercultural, formarea de competente/abilitati
relevante pentru piata muncii. Toate acestea precum si aparitia activitatilor in
mass- media au contribuit la cresterea atractivitatii scolii noastre.
Imbunatatirea predarii, exemple de buna practica
imbunatatirea procesului educativ
Imbunatatirea relatiilor intre institutii de predare.
Imbunatatirea serviciilor pentru studenti si staff; dezvoltarea curriculei
romanesti; cresterea nivelului de angajabilitate al absolventilor; cresterea
tolerantei si incluziunii sociale in campusurile romanesti.
Imbunatatirea si diversificarea activitatilor de predare , invatare si evaluare
Imbunatatirea si modernizarea practicilor educationale, schimbarea
mentalitatilor cadrelor didactice.
Imbunatatirea, imbogatirea metodelor de predare, a competwntelor didactice,
lingvistice, schimbare de idei, mentalitati,optica, imbunatatirea imaginii la nivel
local si nu numai, promovarea cetateniei europene in randul copiilor si
comunitatii locale...
Imbunătățirea calității învățământului schimburi de experiență și bune practici
cu profesori și elevi din instituții din străinătate, formarea și dezvoltarea unui
spirit de respect față de valorile europene prin încurajarea toleranței și a
dialogului intercultural, implicarea activă a partenerilor sociali la viața școlară.
Imbunătățirea serviciilor oferite;
Asigurarea formării internaționale a cadrelor didactice;
Dezvoltarea de proiecte strategice și a proiectelor eTwinning.
Impact major - îmbunătățire a viziunii și deschidere către valori europene
impactul asupra beneficiarilor proiectelor
Implementarea bunelor practici avand ca rezultat obtinerea cresterii
standardului serviciilor oferite de institutie.
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Implementarea de noi modalitati de predare, imbogatirea continuturilor,
diversificarea mijloacelor de invatare
Implementarea in Universitatea noastra a competentelor dobandite gratie
mobitatii Erasmus la Institutul Karolinska.
Implementarea proiectelor Erasmus+ au următorul impact la nivelul instituției:
-crearea unui mediu atractiv, prietenos si eficient care sa aiba ca finalitate
satisfacerea nevoilor de invatare ale elevilor
-activitatile extrascolare le vor complete pe cele scolare, ambele tipuri de
activitati vor fi raportate la cerintele unei societati europene
-va fi vizibila imbunatatirea actului didactic ce va duce la cresterea increderii
elevilor si parintilor
-dezvoltarea capacității scolilor partenere de a aplica și gestiona proiecte
educaționale europene
Implementarea proiectelor Erasmus+ va avea un impact pozitiv atât asupra
cadrelor didactice, asupra instituției noastre cât și a beneficiarilor direcți și
indirecți. Va crește gradul de motivare și conștientizare cu privire la implicarea
activă la nivelul activităților de consiliere psihopedagogică/logopedică,
motivarea profesorilor consilieri școlari/logopezi de a aplica metodele
inovatoare de predare-învățare dobandite in cadrul mobilitatatilor, în
activitățile cu elevii. De asemenea, cadrele didactice din institutia noastra va
dobandi o mai bună înțelegere a practicilor, politicilor și sistemelor
educaționale din diferite țări, cultivarea respectului reciproc, conștientizarea
interculturală și încorporarea valorilor educaționale și de formare comune.
Implementarea unor activități care au avut ca finalitate însușirea de
competente noi.
Implementarea unor metode și tehnici de predare- învățare și de terapie în
acord cu cele utilizate în țările europene.
Implementarea unor modele de bune practici a unor scoli din alte tari
Implicare
Implicarea activa a participanților, inițiativa, lucrul în echipa, interculturalitate.
Implicarea elevilor noștri dar și a cadrelor didactice la proiecte internaționale a
dus la înțelegerea existenței și valorizarea eu-lui, a învățării, a pluriculturii, a
folosirii limbilor străine, oferindu-le șanse de afirmare la nivel european.
Creșterea prestigiului școlii este o valoare importantă, imaginea acesteia fiind
promovată atât la nivel național, cât și internațional, îmbunătățindu-se astfel
relațiile cu autoritățile publice, cu comunitatea locală, cu operatorii economici,
cu presa, toate acestea pornind de la rezultatele obținute prin participarea la
proiectele Erasmus+.
Implicarea elevilor si cadrelor didactice in activitatile proiectului.
Implicarea noastra in Programul Erasmus+ si colaborarea cu Agentia
Nationala ne-a ajutat foarte mult in managementul si implementarea
Proiectului de mobilitati Erasmus+/Actiunea cheie 1/ cu titlul ”Impreuna pentru
o viata sanatoasa”. Agentia Nationala, Comisia Europeana au in vedere
educatia de calitate, cresterea competentelor si a capacitatii de adaptare la
nou, precum si modernizarea activitatilor de educatie si formare. Unul dintre
obiectivele proiectelor Erasmus+ prevede cresterea dimensiunii europene a
scolii si internationalizarea demersului educational, ceea ce ne-a ajutat si pe
noi in realizarea nevoilor institutiei. In acord cu politicile si strategiile propuse
la nivel national si european, scoala noastra a reusit sa stabileasca
parteneriate cu diferite institutii europene pentru imbunatatirea instruirii
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cadrelor didactice si conectarea acestora, dar si a elevilor, la contextul
european.
Unul dintre obiectivele Agentiei Nationale este sprijinirea proiectului national
de schimbare in bine a comunitatilor, a atitudinilor si mentalitatilor indivizilor.
In acest sens, prin proiectul ”Impreuna pentru o viata sanatoasa” ne-am
propus schimbarea mentalitatii elevilor nostri, a parinților lor si nu in ultimul
rand, a cadrelor didactice din scoala referitoare la stilul de viata sanatos. Prin
activitatile desfasurate am oferit beneficiarilor exemple de modalitati prin care
sa atinga un echilibru fizic si emotional. Feed-back-ul oferit de catre elevi,
parinti si cadre didactice in urma realizarii activitatilor practice si de
diseminare a revelat un interes deosebit pentru o noua abordare referitoare la
impactul stilului de viata sanatos asupra performantelor scolare ale elevilor.
Participarea scolii noastre in acest proiect european a adus un mare plus
celor implicati, scolii ca instituție dar si beneficiarilor. Am fost onorati sa ne
raliem valorilor pe care Agentia Nationala le promoveaza: integritate,
onestitate, mandria de a apartine unei echipe, profesionalism, curaj,
implicare, coeziune si manifestarea vocatiei de institutie publica in sensul de
a contribui la binele public.
Importanta proiectelor Erasmus+ pentru dezvoltarea dimensiunii europene
pentru institutia beneficiara, cat mai ales pentru alumnii si partenerii acesteia,
este de o majora magnitudine prin: crearea de medii multiculturale in care
studentii/elevii sa depaseasca stereotipurile si preconceptiile specifice
societății romanesti, fenomenele de bully.ing ce încatuseaza sistemul
educational romanesc.
Atata timp cat niciuna dintre facilitatile de mai sus nu este asigurata prin
metode clasice de educatie, de catre sistemul de invatamant, programele
Erasmus vin in sprijinul tinerilor care au oportunitatea de a descoperi alte
sfere, orizonturi.
In cadrul acestor proiecte, se stabilesc directii noi de cercetare in colaborare
cu universitatile partenere.
In cadrul mobilitatii am intalnit si colaborat cu profesori din diverse tari
europene care au prezentat exemple de buna practica. Acestea pot fi folosite
si in scoala noastra.
In cazul scolii mele, acest tip de proiecte au insemnat efectuarea stagiului de
practica, pentru elevii profilului tehnologic, intr-un mediu profesionist, cu
experti in domeniu. Altfel, in atelierul scolar nu beneficiau nici de dotare, nici
de profesionisti in domeniu.
In alta ordine de idei, experienta unei perioade petrecute departe de familie,
intr-un mediu cultural diferit, a insemnat dezvoltarea, maturizarea elevilor,pe
langa invatarea unei limbi straine de la vorbitori nativi.
In ceea ce privește instituția din care fac parte, proiectele Erasmus ajuta la
perfecționarea angajaților și întărirea relațiilor sociale.
In contextul scolii on-line valoare adaugata au fost competentele digitale ale
profesorilor si elevilor dobandite in proiectele Erasmus+ si eTwinning.
In modernizarea si imbunatatirea calitatii sistemelor de educatie si formare
In opinia mea, proiectele Erasmus+ au pus in valoare caracterul european al
institutiei la care am studiat. Au ajutat mult la schimbul international de idei,
de metodologie, si au creat o legatura semnificativa intre instituiile din spatiul
romanesc si european.
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in primul rand dimensiunea transnationala
In primul rand prin aceste mobilitati creste vizibilitatea institutiei, are loc
integrarea ei in fluxul de activitate european, iar activitatile derulate pe
perioada mobilitatii cresc eficienta procesului de invatamant in ambele centre
implicate in aceste proiecte, datorita schimbului, diseminarii si implementarii
de informatii, proceduri si activitati noi
In primul rand prin cresterea vizibilitatii la nivel European, in al doilea rand
prin dezvoltarea deschiderii personalului implicat in implementarea proiectului
fata de ceea ce inseamna dimensiunea europeana a unui proiect fata de un
proiect la nivel local, respectiv perspectiva si avantajele implicate prin
implementarea unui proiect de catre parteneri din tari diferite, provenind din
culturi, istorii, medii si asteptari diferite. Ca valoare adaugata, trebuie
mentionate si: cresterea nivelului de intelegere a ceea ce este diferit si a
tolerantei, deschiderea fata de nou si munca in echipe multidisciplinare,
cresterea nivelului de coeziune.
In școală au onceput să se deruleze proiecte eTwinning;
Și alți profesori au devenit interesați de derularea unor astfel de proiecte,
unele fiind premiate.
Copiii au relationat cu elevi.din alte țări, au.făcut schimb de felicitări, întâlniri
on line, având astfel posibilitatea de a conversa in limba engleză;
Elevii au aflat informații despre alte țări, au văzut cum arată școlile, cum își
petrec timpul.liber, personalități și locuri cu care se mandresc.
In ultimii 6 ani, peste 200 de elevi ai scolii si aproximativ 30 de profesori au
beneficiat de formare, respectiv schimb de experienta in institutii din UE.
In urma implementarii proiectelor Erasmus+, organizatia noastra si-a
dezvoltat reteaua de parteneri si voluntari europeni, sectorul managerial, si-a
imbunatatit activitatile de formare, personalul organizatiei a dobandit noi
competente si si-a consolidat valorile europene.
Inbogatirea experientelor de studenti
Includerea institutiei in reteaua internationala si intarirea conexiunilor pe plan
extern
Includerea instituției în sistemul european de educație prin parteneriatele cu
instituții similare europene.
Includerea studentilor din diferite tari pot ajuta la prevenirea anumitor
stereotipuri si incuraja construirea unor relatii de prietenie de lunga durata ce
pot deschide drumuri noi tuturor celor direct implicati. Daca este vorba de tara
străină in care am participat la cursuri, acea tara cu siguranta se va bucura sa
primeasca studenti noi, va ramane in amintirea studentului si va primi cu
bratele deschise si mai multi studenti prin feedback-ul primit din anii anteriori.
Daca vorbim strict de beneficiile aduse insitutiilor din Romania, acestea sunt
egale cu zero. Punct. In aceasta tara esti marginalizat in momentul in care
pleci si de cele mai multe ori batjocorit de catre profesori, din experienta
proprie. Birocratia din Romania ii forteaza pe studenti sa se plimbe dintr-o
cladire a facultatii in alta, sa isi consume energia cu staff-ul facultatii care nu
au nicio idee despre ce vorbesc si nu te pot ajuta sa nu vor sa o faca, daca
nu intrebi despre FIECARE document in parte, ai foarte mari sanse sa ramai
cu ceva pe ultima suta de metri pentru ca cei de la Biroul Erasmus sunt
plictisiti de anii de experienta pe care ii au si se asteapta ca un student in
Anul II de facultate sa aiba nu numai experienta lor de munca, ci si experienta

436

lor de viata. Cred ca acest lucru spune totul despre "beneficiile" aduse
institutiei.
Incluziune
Incluziune sociala.
Incluziune socială, interculturalitate, cetățenie democratică
Incluziune și globalizarea a actului educativ
Incluziune, egalitate de sanse, cetatenie activa
-Incluziune, multilingvism, cooperare pe plan educațional la toate nivelurile de
educație: preșcolar, primar, gimnazial (fiind implicate cadre didactice din înv.
preprimar, primar și gimnazial)
-implicare pe platforma etwinning( folosirea limbii engleze), colaborare,
derulare de noi proiecte școlare
-promovarea dialogului intercultural
recunoașterea competențelor și calificărilor – în special Europass
Incluziunea elevilor cu cerinte educative speciale în colectivul de elevi
incluziunea si dezvoltarea cetateniei europene active
Increased capacity to trigger changes in terms of modernisation and
international opening within our educational environement.
The knowhow that is to be transferred and spread among the partners.
Incurajarea invatarii limbilor straine si a cooperariconstiintei interculturale si a
inovatiei in ceea ce priveste metodele pedagogice si tehnicile informationale.
Incurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli,
promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește
metodele pedagogice și tehnicile informaționale.
Incurajeaza conunitatea sa lucreze impreuna pe subiecte de interes comun
Independența
Experienta unica
Încredere în sine
Aprofundare limba străină
Independență, Curiozitate, Acceptare, Provocare, Autocunoaștere
Indrumare
Informare benefica
Informare, socializare, diversificare
informatiile obtinute prin contactul cu sistemul de invatamint din universitatile
partenere, schimbul de bune practici cu colegii de la universitatile vizitate
Informații cât mai actuale și complete.
Informații utile, materiale.
ingeniozitatea
inovare, dezvoltare profesională și personală, deschidre către nou, coeziune
socială și cooperare eficientă cu partenerii din străinătate
Inovarea metodologiei didactice
Ddzvoltarea personala si profesionala a resursei umane
Dialogul intercultural
Schimbul de bune practici
Inovarea viziunii, strategiile, metodele și instrumentele de lucru îmbogățite,
elaborarea unui plan de acțiune viabil.
inovatie, creativitate
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Inovatie, imbunătățirea competențelor de comunicare intr-o limbă străină, a
competențelor digitale
Inovația adusă de proiecte in ceea ce priveste metodele pedagogice,
dezvoltarea comunicarii in limbi straine, parteneriate cu institutii straine.
Inovație, nou și schimb de experienta
Inscrierea in dimensiunea globalizarii educatiei
Insitutia care se implica si care incurajeaza studentii la aceasta frumoasa
provocare obtine foarte mult avantaje cum ar fi relatie creata intrea ea si
facultatea gazda sau studentul poate aduce acasa noi tehnici pe care le
vazut.
Institutia a capatat mai multa incredere in accesarea proiectelor si exista un
nr mare de profesori implicati.
Institutia a capatat o mai mare vizibilitate.
Institutia beneficiara poate adopta modele de invatare eficiente
Institutia beneficiara poate deveni mai cunoscuta pe plan european si isi
poate imbunatati performantele in urma feedback-urilor participantilor
Institutia isi dezvolta multiculturalismul.
Institutia noastra a avut posibilitatea datorita proiectelor ERASMUS+
implementate de a-si largi oferta educationala la standarde europene de
calitate, a asigurat sanse egale de dezvoltare pentru toti elevii indiferent de
conditii sociala.
Institutia noastra are un procent semnificativ de elevi din grupurile vulnerabile,
mai ales din perspectiva socio-economica. Pentru acesti elevi dimensiunea
europeana este un concept prea indepartat, iar proiectul a concretizat acest
aspect. Colaborarea cu elevii din tari diferite si cu experti internationali intr-un
proiect umanitar de impact imediat a crescut internalizarea valorilor europene.
Institutiei ii creste valoarea si credibilitatea.
Instituția a beneficiat de elevi și cadre didactice fomate la nivel european,
care și-au îmbunătățit abilitățile digitale, de comunicare în limba engleză, dar
și abilitățile de interrelaționare.
Instituția a devenit mult mai cunoscuta, educatoarele mult mai implicate. In
învățarea online, deja eram familiarizate cu platforme și programe necesare
învățării in context pandemic, ambele cursuri din proiectul nostru, anul 2017,
vizând și instrumente IT.
Instituția beneficiara a devenit ,,Scoala Europeană,,
instituția beneficiara isi poate,,întinde aripile catre lume “
Instituția beneficiara se va bucura de tineri mai deschiși spre astfel de
proiecte pentru ca toți cei care încearcă odată participarea la un asemenea
proiect nu numai ca vor vrea din nou dar vor povesti din experientele lor și ii
voi convinge și pe alții tineri sa participe.
Instituția beneficiară a dobândit mai mai multe relații cu alte instituții
europene.
Instituția beneficiară se poate sincroniza cu valorile și principiile europene.
Instituția capătă renume la nivel european, datorită parteneriatelor cu alte
instituții școlare din Europa.
Cooperarea tinerilor din țări diferite la realizarea de produse culturale (filme,
teatru –forum, cântece) pe tema incluziunii sociale.
Creșterea motivației elevilor în studierea limbii engleze.
Cadre didactice mai motivate și mai implicate în viața școlii.
În comunitate: părinți mai mulțumiți de activitățile desfășurate în școală;
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autorități locale satisfăcute de standardul de calitate atins prin activitățile
educative.
Deschidere, toleranță, înțelegerea problemelor contemporane,
conștientizarea rolului tinerilor în configurarea viitorului Europei și al lumii.
Instituția care primeste studenti Erasmus + in mobilitatea de practica se
dezvolta -dupa parerea mea- prin ajutorul oferit de studenti si dezvoltarea
acestora si încurajarea lor pentru a ramane in continuare in instituție si a se
dedica cat mai mult acesteia.
Instituția devine mai vizibilă pe piața, multiculturalitate, interculturalitate,
dezvoltarea abilităților de comunicare etc.
Instituția este mai bine cunoscută
Exista relații de colaborare între instituții de același tip din mai multe țări
europene
Apar schimburi de experienta
Competențele lingvistice se îmbunătățesc.
Instituția isi realizeaza o mai bună imagine școlară in contextul european.
Instituția noastră va căpăta o dimensiune europeană prin proiectul de
mobilitate VET aprobat, se va înscrie pe harta școlilor cu proiecte Erasmus+
din Europa, se va bucura de creșterea prestigiului pe plan local.
Vom avea posibilitatea de a păși în Europa fizic, mai mult decât am făcut-o
până acum, virtual, pe platforma eTwinning.
Instrumente de formare noi, concepte europene aduse in cultura
organizationala a institutiei
Insusi faptul ca vorbim aici despre si participam la niste proiecte alaturi de tari
europene.
intalnirile intre parteneri, traineri si formabili si schimburile de bune practici
Intarirea colaborarilor cu universitatile din strainatate, dar si cu mediul privat.
Intarirea relatiilor de colaborare cu partenerii din alte tari.
Integrare
Integrare europeana
Integrare mai buna in societatea Europeana.
integrare socio-profesionala
Integrare și respect față de ceilalți, aceste două valori mi le-a adus Erasmus
prin șansă oferita.
Integrarea culturala
Integrarea in contextul international
integrarea in marea scoala europeana si dezvoltarea de competente
relevante
Integrarea in retele de educatie si cercetare europene.
Integrarea într-un mediu social și cultural străin.
Integrarea tinerilor intr-un comportament mai social, dezvoltarea lor si
angajarea mai usoara pe campul muncii.
Integrares intr-o cultura noua.
Integritate
Intelegerea directiei europene in ceea ce priveste viitorul educatiei si
necesitatea de a se alinia acesteia.
439

Intelegerea mai bună a contextualui Eurpean
-intelegerea sintagmei student european
-aprecierea corecta a invatamantului superior din Romania
-formarea unei atitudini corecte fata de societate si nevoile acesteia
-un nou mod de gandire privind dezvoltarea societatii si rolul educatiei in
acest demers
-o atitudine civica corecta si acordarea ecitabila de sanse
-sa militam pentru o Europa educata si o Romanie educata: acest lucru ne va
ajuta in realizarea progresului etc.
Intelegerea, acceptarea si adaptarea la culturi noi
Interactiunea cu alte metode de predare ale invatamantului superior,
cunoasterea altor culturi, oportunitati de angajare pe piata muncii
Interactiunea cu partenerii din strainatate, ceea ce ofera constant oportunitati
de invatare, din diverse puncte de vedere (social, educational lingivistic,
cultural etc.)
interactiunea culturala
interactiunea dintre participanti contribuie la o colaborare stransa intre
beneficiari
Interactiunea dintre tineti din diferite tari membre ale UE
Interactiunea intre scolile europene asigura la o mai buna perceptie a
mentalitatii privind viziunea despre viitor a unui student in etapele sale de
formare
Interactiunea si cunoasterea altor sisteme de invatamant .
Interactiunea sociala si relatiile ce se stabilesc intre studenti, care se
pastreaza inclusiv dupa terminarea proiectului
Interacțiune între cetățenii statelor membre.
Interacțiunea cu alte organizații și membri ai acestora din Europa.
Interacțiunea cu instituțiile partenere din alte țări europene ce facilitează
schimbul de experiență și posibilitatea de a afla metode și tehnici utilizate de
aceștia.
Interacțiunea cu mediul academic international.
Interacțiunea culturală
Interacțiunile interumane
Posibilitatile de dezvoltare
Interconectivitatea dintre parcticile diferitelor instituții
interculturalism, educatie nonformala, dobandire de experienta.
Interculturalismul
Intercunoasere
Interdisciplinaritatea crescută
Comunicare si armonizare in cadrul instituției
Internationalizare
internationalizare a relatiilor intre institutiile de invatamant care aduce numai
beneficii
Internationalizare a scolii, metode noi de invatare.
Internationalizare reala
Internationalizare si schimbarea mentalitatii
internationalizare
acces la bune practici
acces la cercetare
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dezvoltare de noi competente
adaptabilitate
management performant
Internationalizare, cresterea vizibilitatii in mediul international.
Internationalizare, cunoasterea celuilalt
internationalizare, deschidere, prestigiu
internationalizare, design curricula sustenabila
Internationalizare, digitalizare, schimb de bune practici cuinstitutii/organizatii
partenere din toata lumea, deschidere
Internationalizare, networking.
Internationalizare, update curiculum
internationalizarea curriculumului, internationalizarea acasa, oferirea unor
servicii educationale mai bune
Internationalizarea, cresterea numarului de parteneri europeni, formarea la
nivel european a profesorilor si elevilor participanti, cresterea calitatii
serviciilor educationale oferite de scoala
Internationalizarea, cresterea vizibilitatii in mediul international
internationationalizare, stabilire si dezvoltare relatii cu institutii externe
Internaționalizarea activităților didactice, de cercetare și academice;
Inițierea și consolidarea parteneriatelor transnaționale cu alte instituții
europene;
Înțelegerea modelelor de bune practici prin experiență directă, în cadrul
mobilităților Erasmus+ și motivarea pentru dezvoltare, inovare;
Înțelegerea contextului social și cultural în care funcționează instituțiile
europene (institute de cercetare, universități, școli, etc, după caz).
Internaționalizarea instituției de învățământ, crearea de noi parteneriate,
dezvoltarea competențelor lingvistice ale cadrelor didactice și elevilor.
-Internaționalizarea școlii
- formarea cadrelor în context european
Intreaga dezvoltare europeană a instituției are la bază proiectele Erasmus
implementate, atât datorită informatiilor si schimbului de experiență, cât și
datorită contactelor stabilite cu instituții europene.
Intreg sistemul de invatamant se confrunta astazi cu provocari semnificative
la nivel mondial, cauzate de pandemia cu COVID-19, ceea ce a impins
fiecare actor sa isi canalizeze atentia catre mediul online. In mod obisnuit,
toate cadrele didactice si studentii/elevii ar fi trebuit sa detina competente
transversale in acest domeniu intr-o societate moderna si ultra tehnologizata,
insa acum aceste competente trebuie intensificate si valorificate la capacitate
maxima.
Digitalizarea programului, prin dezoltarea si punerea la dispozitie de diverse
instrumente de gestionare a mobilitatilor online si intreaga tendinta de viitor a
programului, aduc un plus de valoare proiectelor implementate, mai ales in
contextul actual.
Dimensiunea locala, regionala, nationala si chiar europeana a institutiei
noastre capata o valoare adaugata prin educatie si formare, care vor ajuta
atat studentii in procesul de invatare, cat si modul de lucru si de desfasurare
a activitatilor academice adoptate de catre cadrele ddactice, dar si de
personalul administrativ, conturand astfel latura digitala a sistemului
educational si la dezvoltarea profesionala a actorilor implicati.
Noile metode si reglemenatri aplicate la nivelul institutiei in calitate de
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beneficiar vor contura la sporirea calitatii actului educativ si, implicit, la
calitatea invatamantului, contribuind la dezvoltarea unei dimensiuni globale.
Cu cat diferentele intre institutiile implicate sau intre tarile partenere sau
partcipante la program este mai mare, cu atat strategiile noi de adaptare la
ceea ce este normal in aceasta perioada dificila si de imbunatatire a calitatii
intregului act educativ sunt o necesitate in toata Europa.
Proiectele in care institutia noastra este beneficiar isi propun sa contribuie la
o mai buna cooperare intre actorii de la nivel european implicati, astfel incat
sa contribuie la o mai buna intelegere a problemelor din sistem, conducand
totodata la imbunatatirea competenetelor studentilor si profesorilor, atingand
obiectivele propuse punctual pentru fiecare proiect in parte.
Valoarea adaugata europeana a proiectelor este generata de beneficiile
specifice care nu ar fi posibile daca proiectele ar ramane la stadiul de
dezvoltare locala, regionala sau nationala.
introducerea de noi metode si strategii dw invatare experimentate la nivel
european
cresterea numarului de colaborari cu institutii europene cu privire la cresterea
calitatii actului didactic
introducerea dimensiunii europene a educației și promovarea
multiculturalismului prin realizarea unor schimburi de experiență și bune
practici cu profesori și elevi din instituții similare din străinătate
Introducerea dimensiunii europene in organizatie;
Dezvoltare de competente de comunicare intr-o limba straina;
Dezvoltare de competente TIC pentru grupurile tinta dar si pentru echipele de
management ale proiectelor;
Dezvoltarea competentelor interculturale pentru toti participantii la
iplementarea proiectelor.
Introducerea dimensiunii europene in organizatie
competente sporite de comunicare intr-o limba straiana
competente digitale sporite
competente interculturale dezvoltate
Introducerea dimensiunii europene și promovarea multiculturalismului vizeză:
îmbunătățirea calității învățământului prin realizarea unor schimburi de
experiență și bune practici cu profesori și elevi din instituții similare din
străinătate, formarea și dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile
europene prin încurajarea toleranței și a dialogului intercultural, implicarea
activă a partenerilor sociali la viața școlară prin stabilirea unor relații de
parteneriat cu părinții elevilor și cu comunitatea locală.
Antrenarea elevilor noștri la activități de anvergură internațională a dus la
înțelegerea existenței și valorizarea pluriculturii, oferindu-le șanse de afirmare
la nivel european. 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 îndrumați de un
corp didactic de excepție.
Introducerea dimensiunii europene;
Dezvoltarea competentelor digitale;
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introducerea unor metode utile in secolul 21, vazute la alte institutii si
imbunatatirea educatiei si serviciilor administrative
Invatam din bunele practici ale altor asociatii, crestem nivelul de toleranta si
de invatare a beneficiarilor nostri, aducem Europa mai aproape de
comunitatile mici.
Invatarea este mai usoara
Invatarea peer to peer de la parteneri europeni contribuie la consolidarea
dimensiunii europene a institutiilor beneficiare
invatarea -perfectionarea-utilizarea limbii engleze
Invatarea prcatica de tip learning by doingConsolidarea competentelor de
comunicare in limba engleza in contexte de viata reala.
Formare la nivelul standardelor europene.
Invatarea sau perfectionarea unei limbi strain
Îmbogățire intelectuala
Îmbogățirea competentelor profesionale ale elevilor
Îmbogățirea ofertei educaționale oferite tinerilor, în conformitate cu contextul
socio-economic al zonei.
îmbunătatirea sistemelor de educație, vectori esențiali pentru creșterea
economică, ocuparea forței de muncă, competitivitate, inovare și coeziune
socială.
Îmbunătățește metodele de planificare si organizare, managementul timpului,
al echipei, lucrul in echipa,
Îmbunătățire competențe lingvistice într-o limba străină
Deschidere spre valorile europene
Îmbunătățire competențe lingvistice într-o limba străină,activități în spirit
european
Îmbunătățirea actului de predare ,aprofundarea cunoștințelor de engleza a
participanților
Îmbunătățirea actului educațional prin formare personalului didactic.
Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare prin participarea la
cursuri de formare; schimb de experienţă şi bune practici; încurajarea
dialogului intercultural; promovarea valorilor europene în sesiunile de
diseminare a proiectului.
îmbunătățirea calității actului didactic, cooperare,toleranță
Îmbunătățirea calității actului educational
Îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație,
oferirea posibilitatății organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional,
împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, încurajarea
învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli.
Îmbunătățirea calității și satisfacției muncii..
Îmbunătățirea calităților de învățare a elevilor
Îmbunătățirea competentelor cadrelor didactice, modernizarea tehnicilor de
predare, interculturalitate
Îmbunătățirea competentelor de limba a cadrelor didactice ce duce la
creșterea calității în procesul de formare.
Îmbunătățirea competentelor lingvistice, creșterea prestigiului scolii în
comunitate și în afara tarii, schimburi de bune practici
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Îmbunătățirea competentelor lingvistice, schimb de bune-practici,
consolidarea relatiilor interinstituțional dar și cu alte instituții, schimb
intercultural.
Îmbunătățirea competențelor lingvistice.
Îmbunătățirea comunicării și cooperării transnationale, promovarea conștiinței
interculturale și intersociale și promovarea unei educații inovative.
Îmbunătățirea dimensiunii educaționale, raportat la încurajarea învățării și
folosirii de limbi străine, cooperării între universități și studenți. Promovarea
multiculturalismului, dar și a ideii de indentitate europeană, căci suntem
diferiți, însă uniți prin calitatea de cetățeni europeni .
Îmbunătățirea managementului instituțional
Îmbunătățirea muncii în echipă, îmbunătățirea competențelor de predare ale
profesorilor, lărgirea orizonturilor profesorilor participanți la proiecte,
întelegerea modului de organizare ale altor sisteme de educație din Europa,
îmbunătățirea competențelor lingvistice ale participanțolor la mobilități,
motivarea elevilor pentru învătătură, îmbunătățirea muncii în echipă, în rândul
elevilor, îmbunătățirea competențelor lingvistice ale elevilor și a modului de
comunicare și relaționare între elevi, respectiv elevi-profesori.
Îmbunătățirea performanțelor didactice ale cadrelor didactice
Îmbunătățirea procesului didactic și schimbarea mentalităților
Îmbunătățirea relațiilor cu celelalte state europene
îmbunătățirea relațiilor cu parteneri din afara țării
Îmbunătățirea serviciilor de educație
Îmbunătățirea serviciilor educaționale; promovarea incluziunii sociale;
dezvoltarea, adaptarea unor noi metode de predare-invățare, evaluare;
modernizarea sistemului educațional; promovarea constiinței europene.
îmbunătățirea și dezvoltarea abilităților de viață, a calității serviciilor de
educație și formare
Îmbunătățiri ale serviciilor școlare prin schimb de bune practici
Împărtășirea de exemple de bune practici, idei, politici aplicabile la nivel
organizațional, la nivelul stakeholderilor regionali și naționali
În ajutarea dezvoltării prestigiului, o legătură mai strânsă între instituțiile
partenere
În opinia mea, o astfel de experiență contribuie la formarea mea individuală,
dar și cea profesională, și în viitor pot să profit din cunoștințele obținute. Pe
de altă parte, am avut posibilitatea de a cunoaște oameni noi, de a face
prieteni noi, și de a îmbogăți în relații noi, care pot fi deosebit de importante
din punct de vedere profesional.
În opinia mea, valoarea adăugată de proiectele Erasmus în dezvoltarea
dimensiunii europene a instituției la care îmi fac studiile constituie o
importanță majoră. În primul rând aceasta prevede extinderea și dezvoltarea
relațiilor interculturale, în al doilea rând dezvoltarea abilităților profesionale și
în al treilea rând îmbunătățirea abilităților de comunicare.
În primul rând instituția din care fac parte este vizibilă la nivel european.
În primul rând, instituția capătă notorietate cel puțin la nivel european, iar
proiectele și parteneriatele ajută la dezvoltarea acestei din varii puncte de
vedere.
În școală fiecare muncește pentru el. In proiecte am învățat să lucrăm
împreună pentru un rezultat bun de care să ne bucurăm cu toții. In școală
accentul se pune foarte mult pe teorie, dar cultura universală nu poate fi
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învățată teoretic. Cu ajutorul proiectelor am luat parte la viața de zi cu zi a
unor persoane din alte țări și am ajuns să le cunoaștem și să le înțelegem mai
bine cultura.
În urma participării în cadrul proiectului Erasmus+, s-au creat legături cu scoli
din alte țări și au fost derulate proiecte eTwinning.
încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli,
promovarea
inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale
Încurajarea parteneriatelor internationale
încurajează creşterea toleranţei culturale
Îndeplinirea obiectivelor propuse
Înlătură nevoia de a sacrifica economiile familiei sau personale pentru a
studia în străinătate.
Însușirea metodelor inovative în educație.
Întărirea cooperării dintre universități din țări diferite
Întărirea relațiilor interculturale
Înțegerea mai aprofundată a BULLYING-ULUI, în cazul proiectului la care am
participat eu. Abordarea din mai multe perspective și diversitatea
metodelor/tehnicilor pe care le putem folosi pentru a limita/stopa acest
fenomen.
Înțelegerea directă a valorilor europene prin schimburi directe
Înțelegerea importantei limbilor străine, socializarea , valorizarea muncii in
echipa, practica de calitate , experiența internațională pe piața muncii.
Înțelegerea importanței dezvoltării competențelor-cheie ale elevilor, de a
învăța pentru viață.
Înțelegerea și asimilarea de Competente și abilitati în ceea ce privește
proiectele europene.
Înțelegerea valorilor europene, a importanței acceptării diversității, a
incluziunii
Învățăm de la altii
Joaca un rol important in cresterea increderii tinerilor in valorile democratice
europene.
Know-how extins pentru personalul institutiei; promovarea imaginii institutiei si
stabilirea de posibilitati de colaborare cu institutii similare
La nivelul asociatiei noastre este singura sursa de finantare prin care putem
promova valorile europene la nivel local si sa crestem ca si asociatie.
La nivelul instituției s-au format echipe de lucru, cadrele didactice participante
în proiecte colaborează si derulează activități comune interesante.
la varsta si specificul interlocutorului si metode specifice de a-i motiva pe
cusanti.
In urma participarii la mobilitate, cadrele didactice au implementat anumite
strategii
educationale centrate pe elevi si cursanti prin abordari didactice inovative
recunoscute la
nivel European.
Prin realizarea acestor schimburi de experiente si bune practici in spatiul
European, s-a reusit imbunatatirea calitatii invatamantului la nivelul scolii si nu
numai. Avanatajul colaborarii in cadrul unei platforme europene a fost
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cunoasterea altor sisteme de educatie, care a contibuit la transferul de bune
practici educationale.
Largeste orizonturile de comunicare cu universitatile partenere
Largirea ariei de cooperare europeana si a solutiilor de educatie oferite pentru
zona noastra.
Largirea orizontului de cunoastere a elevilor , promovarea valorilor culturale
europene, schimb de bune practici
Largirea orizontului de cunoastere a elevilor, imbunatatirea cooperarii si
comunicarii la nivel international, promovarea valorilor culturale europene
Largirea orizontului de cunoastere a persoanelor beneficiare, expunerea la
medii internationale si creşterea toleranței, imbunatatirea cunostintelor
lingvistice.
Largirea orizontului de cunoastere in orice domeniu : educatie, social,
antreprenoriat
Largirea orizontului personal.
Largirea orizontului prin intilniri internationale si prin stabilirea acestor legaturi.
Care in anul 2020 din pacate nu au fost realizabile.
Largirea orizontului studentului
Largirea perpecitvelor sociale si profesionale
Laude si prestigiu
lărgirea orizontului educațional atât la profesori cât și la elevi.
Lărgirea orizonturilor, dobândirea unor experiențe noi și ieșirea din zona de
confort.
Lărgirea perspectivei de gândire in urma contactului cu partenerii străini,
dialog intercultural și creșterea motivației.
Lărgirea sferei de cunoștințe privind sistemele de învățământ europene și
valorificarea acestora la nivelul instituției
Lărgirea viziunii și ariei de expertiza a cadrelor didactice și a personalului
auxiliar
le permite studentilor sa descopere cum se desfasoara procesul de
invatamant in alte tari europene
legaturi stranse cu universitati europene si schimb de bune practici
Legături interinstitutionale, legături între elevi.
Legături sociale europene,modernizarea instituției,dobândirea unor noi
cunoștințe, cooperarea dintre cadre didactice,elevi,parinti.
Legăturile pe care le-am creat ne ajută să facem noi parteneriate și proiecte.
Lucrul in echipa
M am dezvoltat foarte mult personal si profesional
M-a ajutat academic
M-a făcut să-mi doresc să implementez și la noi metodele învățate în afară.
Ma simt mai mult european
Mai buna cunoastere a diverselor culturi ce constituie UE si a intaririi
sentimentului de apartenenta si coeziune.
Mai buna cunoastere a vietii si a sistemului medical din UE,recunoasterea
rezultatelor invatarii, dezvoltarea abilitatilor necesare pe piata muncii din UE.
Mai multa cunoastere si coeziune
Mai multa deschidere pentru mobilitati si imbunatatorea sitemului de formare
Mai multa implicare si colaborare,imbunatatirea calitatii serviciilor de educatie
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Mai multă deschidere spre nou, spre colaborare-lucru în echipă, mai multă
toleranță, îmbunățățirea actului didactic
Mai multă vizibilitate, schimburi de experienta, împărtășirea unor soluții pentru
probleme ivite la nivel de conducere.
Mai multe cadre didactice informate cu privire la oportunitatile Erasmus, mai
mult interes din partea lor de a se implica in proiecte europene, mai multa
incredere in abilitatile lor personale si profesionale ca se pot implica in astfel
de proiecte, mai multe proiecte Erasmus in care scoala este implicata
Mai multe oportunitati
Mai multe parteneriate cu instituții gazdă
Mai muta vizualizare a scolii si activitatior sale, experiente noi, schimburi de
bune practici
Marele avantaj este posibilitatea de a vedea și compara, de a fi parte dintr-un
grup cu care poți comunica indiferent de limbă, cutume, prejudecăți. Elevii
devin conștienți de faptul că fac parte dintr-o țară europeană care are are
deopotrivă asemănări și deosebiri cu celelalte țări din Europa.
Maturizarea
mărirea conștiinței europene
parteneriate noi
perspective noi
Membrii asociatiei beneficiare isi vor dezvolta competente europene cheie,
esentiale intr-o Europa orientata spre incluziune.
mentalitate deschisa, socializare, emancipare, iesire din bula noastra,
maturizare
Mentinerea parteneriatelor pe plan European.
-metode europene utilizate de către participanți in lecțiile proiectate, prin
introducerea noilor metode la toate disciplinele
-îmbogățirea curriculum-ului la decizia scolii care sa contina noile metode si
tipuri de lectii
-cresterea prestigiului scolii la nivel local
Metode noi în activitățile școlare și extrascolare
Metode si strategii de predare moderne noi
Cunoasterea de noi sisteme de invatamant din UE
Iaginea scolii in comunitate este alta
Scoala si-a dezvoltat oferta educationala
Cadreke didactice au obtinut si si-au consolidat competentele in diverse
domenii
S-a schimbat managementul educational
Cadrele didactice si elevii si-au dezvoltat competentele lingvistice, au
cunoscut noi culturi educationale
Metode si tehnici noi de învățare, adresabilitate ridicată
Mi se pare ca este foarte importanta existenta proiectelor Erasmus+
Mi se pare o oportunitate foarte utila de dezvoltare personala și profesionala,
creand legaturi internationale, aceste aspecte fiind foarte importante in
domeniul medical.
Mi se pare un proiect minunat. Noi ca si studenti, avem oportunitatea de a
cunoaste atat profesori si moduri de predare diferite cat si colegi din alte tari.
Facand parte din acest proiect, nu te dezvolti doar pe partea profesionala, ci
si pe cea personala, intrand in contact cu foarte multi oameni de diferite
culturi.
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Mi-am îmbunătățit orizontul cunoașterii.
Mobilitate mixtă a cursanților adulți
Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt
Misiuni de predare sau formare a personalului pe termen lung
Mobilitate sporită și creștere inteligentă, durabilă a competențelor
Mobilitate și învățare în mediu nonformal, formare de abilități, atitudini
complementare care nu puteau fi dobândite în școală
Mobilitatea & imbunatatirea calitatii serviciilor de instruire
Parteneriatele & Cooperarea la nivel european,
Transferul de cunostinte si knowhow,
Accesul la surse si resurse esentiale dezvoltarii
mobilitatea pe care este pusa la dispozitie studentilor
mobilitatea, accesarea informatiilor utile, schimbul de experienta
Mobilitatea, schimbul de experiențe.
Mobilitati, comunicare, modele de best-practice, dezvoltare competente
Mobilitatile
Mobilitatile efectuate de catre elevii si profesorii de la Liceul Tehnologic
transilvania au dezvoltat dimensiunea europeană a instituției prin cunoașterea
unității și diversității culturii europene, îmbunătățirea șanselor de carieră și
creșterea angajabilității absolvenților de liceu tehnic printr-o formare
profesională de succes
Mobilitățile permit dezvoltarea unor parteneriate/relații profesionale cu
școli/cadre didactice din spațiul european. Experiența din cadrul mobilităților
și relațiile dezvoltate sunt transpuse în spațiul școlar.
modele noi de interventie pentru imbunatatirea tuturor aspectelor
institutionale si personale
Modelele de buna practica in formarea elevilor VET, care pot fi implementate
si de catre institutia de la care provin.
Modelele de bune practici în unele activități implementate de alte instituții
partenere și aplicarea ulterioară cu succes a acestora.
Modernizare metodelor de formare, cooperare, informare
Modernizare sistemelor de eduactie si fomare
modernizare, invatarea limbilor straine, dialog intercultural
Modernizarea metodelor de predare invatare evaluare
Dezvoltarea competentelor de exprimare in limba engleza.
Alinierea la practicile educationale europene; cunoasterea, raspandirea,
respectarea valorilor si traditiilor fiecarei tari/institutii; dezvoltarea de
competente necesare pt piata de munca europeana; cooperare intre
institutii la nivel international; motivatia pentru a invata/perfectiona limbile
straine
Am întărit cooperarea cu partenerii din cadrul proiectului.
Asigura vizibilitatea institutiei
Modernizarea metodelor de predare-învățare-evaluare
Dezvoltarea competențelor de exprimare în limba engleză
Modernizarea scolii romanesti.
Modernizarea si cooperarea
Modernizarea sistemelor de educatie
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Modernizarea, îmbunătățirea metodelor de predare -evaluare, educație și
formare, în spiritul valorilor europene. Consolidarea sentimentului de
identitate europeană;
Motivare pentru învățare
Motivarea învățării și dezvoltării pe tot parcursul vieții cu scopul de a avea
tineri multilateral pregătiți, cooperarea directă a elevilor, a părinților și a
cadrelor didactice cu alte școli pe plan național și internațional.
-motivarea participanților în perfecționarea limbii engleze
-deschiderea posibilitățiilor în perfecționarea profesională
Motivatia catre invatatura a elevilor
Motivatie in randul elevilor pentru a participa la formare oferita prin programul
Erasmus
Motivatie personala si profesionala...
Multiculturalism, perspective ample si diverse, promovarea valoruilor
europene.
Multiculturalitate ridicata in activitati
Multiculturalitate
Cei care beneficiază de aceste burse aduc idei şi proiecte care i-au inspirat la
universitatea gazdă şi le dau o nouă înfățişare în universitatea de origine.
Multiculturalitate, cooperarare, comunicare.
Multiculturalitatea, extinderea comunității profesionale, dezvoltarea
competențelor profesionale, a abilităților de comunicare.
Multi-culturalitatea. Dezvoltarea comunicării în limbi străine.
ne ajuta sa devenim multiculturali. Putem face practica intr-o tara cu o cultura
si mentalitate diferita fata de cea a noastra
Ne ajută sa invatam si evoluam si in strainatate/ prin altce circumstante decat
cum ne am obisnuit,si prin acest fapt ne ajuta sa adaptam la situatii noi.
Ne asigura dezvoltare mai buna, acumuland experiente din diferite tari.
Ne au facut cunoscuti in comunitate si ne au provocat sa cautam noi metode
si mijloace de a aduce elevii la scoala.
Ne dezvoltam din toate punctele de vedere. Ne descoperim pe noi.
Ne facem cunoscuti prin activitati si rezultate, dobandim experiente noi,
invatam.
Ne ofera posibilitatea analizei educatiei din perspective multiple, exemple de
buna practica, experiente interculturale.
Ne oferă ocazia să aducem valorile europene la nivel local, să le aplicăm în
activitățile practice de zi cu zi. Astfel, valorile europene nu mai sunt ceva
indepărtat, care apare doar pe niște documente, ci devin parte integrată a
modului în care acționăm.
Ne permite sa fim la curent cu cele mai noi practici si viziuni pe plan european
privind educatia scolara si invatarea pe tot parcursul vietii.
Ne putem extinde posibilitatile de a ne ajuta comunitatea conform valorilor UE
Ne-am dorit să derulăm încă un proiect european și suntem încântați de
colaborarea cu partenerii noștri. Prin activitățile derulate cu partenerii noștri,
ne-am făcut cunoscuți și în alte țări ale Europei.
Networking extins, implicit varietare de informatii si idei de proiecte noi
networking international, oportunitati pentru tineri, oportunitati de formare
profesionala si personala
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Networking și colaborare la nivel european, creșterea capacității de acțiune în
comunitate, vizibilitate, oportunități noi pentru tinerii din comunitate.
Networking, creșterea expertizei
Networking, experienta, oportunitati si orizonturi noi
Networking-ul cu institutii de profil similar din alte tari
niciuna, cel putin in Romania.
Noi competențe, noi servicii, îmbunătățirea capacității operaționale a instituției
Noi contacte, sutenabilitate unor proiecte anterioare
Noi dimensiuni in politicile de cooperare interinstitutională
Noi metode didactice.
Exemple de buna practica.
Dezvoltarea competentelor lingvistice.
Deschiderea catre noi orizonturi si noi provocari.
Noi ne dorim cresterea calitatii educatiei in scoala, pana la sfarsitul proiectului
si dupa ce trec cei 3 ani speram sa o si obtinem
Noi oportunitati pentru dezvoltarea institutiei.
Noi oportunitati pentru tineri
Noi oportunități de colaborare.
Noi parteneriate
noi perspective, accesul la o formare pentru elevi si profesori la standarde
europene
Noutatea și aplicabilitatea unor metode pedagogice centrate pe beneficiarii
educației formale și nonformale.
O buna cunoaștere și însușire a identității europene
O buna imagine a institutiei in comunitate prin abordarea unor strategii
moderne de dezvoltare la standarde europene.
O buna pregătire profesională in perspectiva exercitării profesiei in spațiul
european. O recunoaștere și o confirmare la nivel european a calității
învățământului in domeniul kinetoterapiei de la nivelul universității băcăuane.
O culturalizare mai rapidă a membrilor participanți.
O deschidere a noi oportunitati, sanse unor perfectionari.
O deschidere către lumea de mâine și un element de noutate absolută
O deschidere Europeana adusa scolii, cunoasterea altor sisteme de
educatie,dezvoltare culturala.
O deschidere mai mare pentru valorile europene și promovarea dialogului
intercultural
o deschidere si mai mare spre valorile si standardele europene
O deschisere mai mare spre piata muncii;
Dezvoltarea unor competențe profesionale la standarde europene;
O diversificare a cunoștințelor și a modurilor de învățare.
O experienta noua si din care ai foarte multe de invatat
o experienţă benefică ca urmare a schimbului de bune practici cu partenerii
europeni
o foarte buna pregatire practica de specialitate si dobandirea unor
competente noi de sprcialitate si lingvistice
O întrebare neînțeleasă
O largire a perspectivelor prin colaborarea cu persoane din alte tari,
ajungandu-se sa se echilibreze metodele fiecarei institutii.
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O legatura tematica cu principalele subiecte de interes si sustinerea implicarii
active a comunitatilor in vederea pozitivarii unor nevoie existente.
O mai buna cooperare intre educatori si educabili la nivel european.
O mai buna cunoastere si o garantie in plus
O mai buna deschidere europeana
O mai buna dezvoltare a studentilor
O mai buna integrare a elevilor cu cerințe educationale speciale în societatea
europeana
O mai buna intelegere a sistemelor educationale oferite de alte tari
comunitare.
O mai buna înțelegere a contextului internațional în care ne desfășura
activitatea, recunoaștere la nivel european
O mai buna scoatere in evidenta a institutiei
O mai bună colaborare cu comunitatea
O mai bună comuniune cu alți oameni, alte limbi vorbite din țări diferite și
împărtășirea spiritului de apartenență europeană.
O mai bună dezvoltare a dimensiunii europene în mentalul tinerilor implicați
O mai bună gestionare TIC în procesul educativ
o mai bună înțelegere a contextului actual social, educațional, cultural
O mai bună pregătire profesională (KA101) și schimburi de experiență intre
elevi/profesori (KA229).
O mai bună utilizare a TIC în procesul educativ.
o mai larga deschidere catre noi domenii de studiu, observate la alte
facultati/institutii
noi metode pentru dezvoltarea individului din punct de vedere educational si
mai ales social
O mai mare dechidere spre internationalizare pentru diseminarea culturii si
traditiilor romanesti in lume
O mai mare deschidere a elevilor spre piata muncii; constientizarea ca elevii
sunt si ei cetateni europeni;
O mai mare deschidere catre alte tipuri de educatie si catre alte tipuri de
societati oferita elevilor si profesorilor, lucru care ar putea imbunatati
activitatea in scolile romanesti.
O mai mare deschidere catre noi colaborări.
O mai mare deschidere catre piata muncii europene
O mai mare deschidere catre valorile europene, o viziune mai ampla asupra
sistemelor educationale din Europa, internationalizarea institutiei.
O mai mare deschidere către internationalizare
O mai mare deschidere către valorile europene, o mai bună înțelegere a ceea
ce înseamnă UE, cooperarea între țările UE, exemple de bune practici pr care
le putem adopta
O mai mare deschidere europeana.
Schimb de practici.
O mai mare diversificare a cunostintelor in domeniul de activitate.
O mai mare implicare a elevilor si cadrelor didactice in implementarea de
proiecte cu finantare europeana.
O mai mare recunoaștere a instituției în afara țării
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-o mai mare vizibilitate internațională
- conectarea instituției la realitatea societății europene contemporane
-conectarea la o rețea de educație Europeană
O mai mare vizibilitate în comunitate a liceului din care fac parte
Creșterea calității actului educațional
Îmbunătățirea predării limbii franceze
o mentalitate deschisa, flexibila; dorinta sincera de integrare de noi metode si
tehnici de lucru privind educatia elevilor cu CES, dar si impartasirea de
experiente si exemple de bune practici
O mult mai buna intelegere a valorilor europene.
O nouă perspectivă de educare a unor studenți provenind nu doar din medii
sociale diferite cat si din medii culturale diferite, fapt ce poate antrena
intruirea personalului si pune instituția beneficiară in situații ce țin de pregătire
constantă și eficientă.
O oportunitate care nu are concurenta in alte programe similare.
o perspectiva deschisa si orientata catre solutii asupra provocarilor
O plasează intr o rețea de scoli europene.
O plus valoare in ceea ce priveste schimbarea mentalității, o nouă abordare a
actului educațional.
O plus valoare instiututiei pe planul dezvoltarii personale a cadrelor didactice.
O posibilitate foarte bună în dezvoltarea curiculei școlare și a contactelor, cu
potențial de viitoare colaborări.
O pregătire corelata cu standardele europene.
o recunoaștere mai bună
O șansă în plus pentru dezvoltare.
O șansă oferită tuturor de a vedea cum se face cu adevărat educație.
O școala deschisă către toți partenerii de la care putem invata și ulterior
aplica pentru îmbunătățirea viziunii și misiunii scolii.
Obtinerea unor beneficii din punct de vedere al calitatii in educatie si al
colaborarii si deschiderii spre o comunicare dezirabila cu alti parteneri
europeni.
Ofera contextul european de care avem nevoie pentru a imbunatati demersul
nostru ulterior acestor mobilitati si sansa de a ne dezvolta o retea de parteneri
din diferite state europene.
Ofera elevilor sanse de afirmare la nivel european
Ofera noi perspective.
Ofera o alta perspectiva asupra continuturilor predate in orele la scoala.
Ofera o deschidere foarte ampla prin colaborarea pe teme diverse si luand
contact cu diverse sisteme de invatamant din Europa.
Ofera o perspectiva multiculturala si o abordare internationala pe toate
planurile organizationale.
Ofera o perspectiva noua, diversa, participantilor, precum si posibilitatea de a
dezvolta parteneriate ulterioare.
Ofera oportunitati de extindere a parteneriatelor si creeaza o reputatie buna
Ofera posibilitate de formare profesionala acreditata, venind in sprijinul
elevilor si profesorilor
Ofera posibilitatea de a observa in mod direct felul în care funcționează
invatamant european si de a prelua si aplica exemplele de buna practica
văzute.
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Ofera studentilor o experienta unica prin participarea la cursurile unei alte
universitati europene ceea ce poate duce la luarea unor initiative ce pot sa
imbunatateasca siatemul din institutia beneficiara
Oferă acces la resursele partenerilor europeni.
Oferă deschidere spre oportunități comune și unitare de dezvoltare
Oferă elevilor noi perspective culturale și de dezvoltare personală.
Oferă elevilor posibilitatea de a-și consolida cunoștințele teoretice, de a
dobândi abilitățile necesare specializării pe care și au ales-o.
Oferă instituției deschidere spre forme de învățământ diverse.
Oferă noi modele de formare pentru profesori
Oferă o deschidere către învățământul european pentru cadrele didactice
participante și o integrare mai buna pe piața muncii a elevilor participanți,
respectând normele europene în acest sens.
Oferă o perspectivă de ansamblu asupra educației în marile centre europene.
Oferă oportunități de dialog intercultural, dezvolta competențe esențiale
pentru dezvoltarea personala și profesionala atât pentru elevi cât și pentru
profesori.
Oferă oportunități de colaborare, promovare a instituției în comunitate și
regiune .
Oferă posibilitate de Dezvoltare a diversității culturale
Oferă posibilitatea de a interacționa cu cadre didactice din Europa și,
totodată, de a dezvolta diverse aptitudini cu privire la procesul de învățământ.
Prin participarea la astfel de programe, se promovează dialogul intercultural.
Oferă posibilitatea formarii de rețele și învățării din schimburi de bine practici
între organizații din diverse state membre.
Oferă posibilitatea unor formări la standarde inalte si a unor comparatii intre
sisteme diferite de învățământ, stimuleaza legături profesionale si
interumane.
Oferă sprijin teoretic și practic pentru cunoașterea unor instituții de
învățământ, a unor actori ai procesului educațional prin exersarea unei
comunicări multiculturale.,prin cooperarea între instituțiile participante.
Oferire unor modele reale de formare a elevilor si profesorilor ]n cadrul unor
institutii europene
Constientizarea de catre participantii directi si indirecti a oportunitatilor pe
care programele europene le ofera
Oferirea de oportunități egale tuturor persoanelor din UE.
-Oferirea deschiderii catre o colaborare intensa cu partenerii europeni
-Vizibilitatea institutiei la nivel european
Oferirea noilor oportunități la nivel internațional
Oferirea unei educații corecte și echitabile pentru toți elevii.
Oportuniatatea de a nu te plafona, schimburi de experiente, parteneriate
Oportunitate de a coopera cu parteneri internationali, de a invata de la ei si de
a deschide noi orizonturi atat pentru cei implicati in organizatia noastra, cat si
pentru grupul tinta caruia se adreseaza proiectele.
oportunitate de cunoastere internationala in domeniu
Oportunitate de dezvoltare in domeniul pregatirii profesionale a cadrelor
didactice, in perspectiva europeana.
Oportunitatea cooperarii transfrontaliere
Sharing de informatii si instrumente
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Oportunitatea de a aplica metode si tehnici de învățare inovative
Oportunitatea de a beneficia de cursuri de formare și job shadowing din
partea unor organizații internaționale specializate în formarea personalului
didactic, ocazia de a învăța noi tehnici și metode de predare, organizarea și
implementarea unor programe, proiecte cu scopul creșterii calității actului
educațional. Posibilitatea de dezvoltare profesională și personală într-un
mediu multicultural.
Oportunitatea de a cunoaste alte sisteme educationale si de a invata din
experienta altora. Posibilitatea de a identifica bune practici si dezvoltare
profesionala, de a oferi elevilor contexte noi si atractive de invatare si care le
permite sa dezvolte competente noi, esentiale pentru dezvoltarea lor
personala, sociala si in perspectiva profesionala,
oportunitatea de a deveni cunoscut ca institutie, cooperarea cu institutii
europene, imbunatatirea calitatii in predare
oportunitatea de a dezvolta competențe la nivel european cadrelor didactice
și elevilor, creșterea stimei de sine a participanților, oportunități de angajare
pe piața muncii europene, prestigiul școlii
Oportunitatea de a intra in contact cu alte culturi, sisteme de educatie,
mentalitati, menite sa imbunatateasca activitatea scolii din punct de vedere
calitativ. In plus, institutia beneficiara castiga un real capital de imagine si
interes din partea absolventilor de clasa a VIII-a, potentiali elevi ai colegiului.
-oportunitatea de a lucra in echipe internationale
-intregirea unor echipe pe plan local si international
-obtinerea unor rezultate trecute prin unghiul multiculturalitatii
oportunitatea de a ramane conectati la actiunile Erasmus +
Oportunitatea de a relaţiona cu alte instituţii de învăţământ superior din cadrul
spaţiului european.
Oportunitatea de a vedea si alte sisteme de invatamant de unde au putut fi
preluate bune practici in domeniul predarii.
Oportunitatea de a vedea/prelua/integra alte modele existente in Europa
Oportunitati de colaborarea cu alte institutii din tara si din Germania, tara
coordonatoare a proiectului.
Oportunitati de descoperire a unor noi metode si practici de studiu, folosite de
alte universitati.
Oportunitati de networking; sansa de a fi conectat si de a beneficia de tot ce
este mai nou, inovativ si eficient pe piata (in diverse domenii).
Oportunitati pentru elevi si profesori, schimburi de bune practici,
implementarea de metode si activitati noi de invatare, scenarii didactice
creative transdisciplinare.
Oportunitati pentru studenti
Oportunitati variate si facile dezvoltare a unei retele profesionale
Oportunități de colaborare pe plan internațional
Oportunități de colaborare pe viitor cu instituții din spațiul European
Oportunități de formare profesională pentru tineri
Oportunități de formare profesională, neexistente in mediul rural, creste
interesul pentru studiul limbilor străine, educație interculturala aplicată
Oportunități in implementarea de exemple de buna practica.
Oportunitățile oferite elevilor de a participa la mobilități europene; Formarea
cadrelor didactice prin cursuri în centre de formare din Europa
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Optimizarea actului de predare-învățare, prin formarea și dezvoltarea la
profesori a unor competențe profesionale conectate la nevoile scolii si la
practicile europene in domeniul educatiei, consolidarea caracterului incluziv
al educatiei din scoala, precum si cresterea motivatiei elevilor si, implicit, a
pregatirii lor pentru integrarea intr-o lume globalizata.
Optimizarea sistemului de invatamant
Organizatia din care facem parte si-a internationalizat activitatile datorita
programului. Pana la demararea colaborarilor pentru obtinerea de finantare
prin acest program nu am avut interactiuni internationale la nivel de
organizatie.
Orice proiect European adauga valoare deoarece e o experienta unica, atat
pt profesor cat si pt elev.
Orice proiect european aduce plus valoare instituției beneficiare. Se imprimă
astfel ideea de flexibilitate, creativitate și deschidere spre nou.
Primordialitatea principiilor interculturale ale proiectelor Erasmus încurajează
aspecte precum toleranța și empatia, calități necesare unei societăți
dezvoltate din toate punctele de vedere.
Orientare scolara si profesionala
pai in primul rand experienta in lucrul cu oamenii, cu institutiile europene,
valorile aduse din diferite parti, mentalitati, solutii la probleme actuale.
Parteneri, benchmarking și bench learning International, Resurse
educationale de la parteneri și dezvoltate în parteneriat, oameni pregătiți în
afara
Parteneriat și colaborare
Parteneriate benefice pentru dezvoltarea instituției
parteneriate consolidate, reach out comunitar, schimb de bune practici
Parteneriate cu institutii europene de profil.
Realizarea unui schimb de experienta si transfer de bune practici de modele
europene in formarea bazata pe practica
Parteneriate cu școli si instituții europene
Parteneriate si proiecte comune. Staff mai bine pregatit si cu viziune
multiculturala.
parteneriate strategice
abilitati de formare pe piata muncii
competente lingvistice,iterculturalitate
parteneriate și schimburi între universități
participări la evenimente științifice (în ambele sensuri)
cunoașterea unor exemple de bune practici, modernizarea și diversificarea
metodelor de predare
construirea unor consorții pentru proiecte viitoare
Parteneriatele cu instituții internaționale, schimbul de bune practici cu
organizații din tari cu un background cultural diferit, recunoașterea și
implementarea unor noi modele de invatare
Parteneriatele cu școli din țările proiectelor;
Exemple de bune practici;
Dezvoltarea competențelor de comunicare în limbi de circulație;
Parteneriatul cu instituțiile europene si mobilitățile
Parteneriatul strategic face posibilă proiectarea unei curricule de formare
profesională cu subiecte de interes general pentru Europa. Parteneriatul cu
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universitățile aduce plus valoare procesului de instruire a adulților pe tematica
cheie din proiect.
Parteneriste, Colaborări internaționale, Noutate, Experiente noi pentru
profesori și elevi.
Parterneriate cu universitati
Participantii in proiectele Erasmus + dobandesc noi competente si
beneficiaza de o dezvoltate personala si profesionala prin intermediul
studiilor, a formarii profesionale si a experientelor de munca in strainatate
Participanții cunosc alte culturi , forme de învățământ şi fac rost de o
cunoştiintă multilaterală care va fi utilă în viitorul lor profesional.
Participanții lucrează împreună cu partneri din mai multe ţări europene,
cunoscând mai bine acestea şi prelucrând teme relevante şi extindă astfel
viziunea alulra lumii.
Participarea la Proiecte Erasmus VET, de catre scoala noastra, contribuie la
dezvoltarea profesionala a elevilor participanti prin expunerea la un mediu de
munca European, la un context social diferit, oferind elevilor scolii o carieră
de succes in domeniul IT.
Participarea activă la viața democratică europeană și consolidarea valorilor
de acceptare a multiculturalității și a diversității dintre studenții din întreaga
lume.
Participarea asigura o creștere semnificativă a gradului de internaționalizare
prin semnarea de noi acorduri bilaterale si dezvoltarea de noi programe de
studii în colaborare cu universități partenere.
Participarea cadrelor didactice și elevilor la proiectele Erasmus + oferă școlii
valoare adăugată prin adoptarea valorilor europene promovate de CE şi UE
(egalitatea de şanse, multiculturalitate, cooperare, unitate în diversitate) în
activitatea curentă, precum şi dezvoltarea competenţelor cheie (comunicarea
în limba străină, competenţe digitale, capacitatea de a învăţa procesul de
învăţare, competenţele sociale şi civice, conştiinţa şi expresia culturală).
Participarea elevilor și cadrelor didactice la activitățile extrașcolare
desfășurate în cadrul parteneriatelor cu școlile europene implicate în proiect.
Participarea elevilor și cadrelor didactice la mobilități și schimbul de bune
practici
Participarea in cadrul unor cursuri de formare internationale conduce la o
dezvoltare complexa a profesorilor. Prin interactiunea cu ceilalti cursanti, ce
provin din culturi diferite, se vor dezvolta implicit competente lingvistice, de
toleranta si adaptabilitate.
Trebuie mentionat si ca oportunitatea de a cunoaste persoane ce provin din
tari cu sisteme de educatie cladite pe principii diverse, largeste viziunea
participantilor, favorizeaza deschiderea catre nou si conduce catre
flexibilizarea sistemului de predare traditionalist.
Rezultatele invatarii sunt orientate spre achizitionare de cunostinte, formarea
de competente si abilitati ce satisfac nevoile de formare individuale ale
participantilor, tintesc catre atingerea standardelor ocupationale
corespunzatoare cadrului didactic.
Participarea in proiectele Erasmus are o valoare importanta in dezvoltarea
diferitelor parteneriate intre institutii la nivel European.
Participarea intr-un proiect Erasmus+ KA1 este fara indoiala un castig pe
termen lung atat pentru participanti cat si pentru institutia beneficiara.
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Programul Erasmus+ sprijina imbunatatirea competentelor lingvistice ale
participantilor inaintea si in timpul sederii lor in strainatate. Organizatia
solicitanta isi poate concepe proiectul in conformitate cu nevoile participantilor
dar si in functie de planurile interne de internationalizare si modernizare
deoarece printr-o singura cerere de grant, care acopera o perioada de pana
la 2 ani, coordonatorul poate organiza mai multe activitati de mobilitate
permitand mai multor persoane sa se deplaseze in strainatate.Participarea la
proiecte Erasmus+ reprezinta experiente benefice interactiunii dintre oameni
deoarece experimentand un stagiu de practica de 2 sau 3 saptamani, in
conditii reale de munca, intr-o tara din UE, elevii pot intelege mai bine cultura
tarii cat si exigentele impuse de angajator.
Participarea într-un program Erasmus poate avea un impact pozitiv mare
asupra unui tânăr în dezvoltare, atât în viața profesională (informații noi,
acces la alte informații sau la un alt stil de predare etc.), cât și în viața
personală (formarea unor noi legături, dezvoltarea independenței ș.a.m.d.).
Când studentul se întoarce acasă îmbogățit prin experiența Erasmus, poate
împărtăși din noile informații și legături colegilor, profesorilor, deci membrilor
instituției beneficiare.
Participarea la activităţile din cadrul proiectelor Erasmus+ contribuie la
cunoaşterea altor sisteme de educaţie din cadrul comunităţii europene, a
realităţilor din mediile educaţionale europene.
Participarea la Programul de mobilitati in cadrul Erasmus+ a avut si are un rol
foarte important in dezvoltarea componentei internationale a universitatii prin
transferul de know-how si de bune practici de la partenerii internationali.
Participarea la programul Erasmus+ este esential pt. dezvoltarea dimensiunii
europene a universitatii noastre.
Participarea la proiect a ajutat scoala să devină o scoala Europeană,
desfășurând proiecte eTwining.
Participarea la proiecte europene a aratat ca facem parte dintr o familie mai
mare care se confrunta cu probleme similare si ca muncind impreuna putem
obtine rezultate mai bine decat separat. Schimbul de bune practici ne a ajutat
sa ne imbunatatim atat metodele de predare cat si relatiile cu elevii si parintii.
Participarea la proiectele Erasmus+ constituie o oportunitate in dezvoltarea
relatiilor dintre institutiile partenere si promovarea dialogului intercultural,un
bun prilej de modernizare a metodelor de invatare si formare, cat si
constientizarea importantei cunoasterii limbillor straine.
Participarea la proiectele Erasmus+ reprezinta poate unica sansa a
organizatiilor mici sau la inceput de drum pentru a dezvolta programe prin
care tinerii sa vina in contact cu tineri din alte tari, alte culturi, cu alte idei,
competente, mentalitati. Echipele de proiect dezvolta abilitati de gestionare a
proiectelor, de lucru in echipa, iar implementarea proiectelor conduce la
cresterea calitatii activitatilor din organizatie
Participarea la proiectele ERASMUS+ reprezintă, în prezent, principala
modalitate de colaborare cu instituții de învățământ superior din alte țări si de
dezvoltare a dimensiunii europene a universității noastre.
Participarea scolii noastre la programul de mobilitati VET a constituit o
experienta care a largit capacitatea institutiei de a organiza activitatile de
instruire practica in sistem european.
Participarea studenților in programul Erasmus aduce mai multe beneficii
pentru instituitia beneficiara cum ar fi posibilitatea de a interacționa și a afla
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despre practicile altor instituții din diferite tari europene; se formează un
mediu favorabil dezvoltării relațiilor între studenți din diferite colțuri ale lumii
Participarea și dezvoltarea rețelelor internaționale
Participarea unor cadre didactice la cursuri sustinute de organizatii europene
de renume a oferit acestora sansa sa invete alaturi de colegi din Europa
metode si tehnici de predare care au generat rezultate școlare imbunatatite
ale elevilor, dar si sa realizeze schimburi de bune practici
Participation in the ERASMUS+ Programme allows to beneficiary to a
coherent development, access to new and innovative resources, creating and
developing the European network, connecting to the European priorities and
values
Participând ca partener Erasmus+ la un proiect având ca temă patrimoniul
cultural, consider că este deosebit de util schimbul intercultural între elevi
aparţinând unor civilizaţii diferite. Faptul că se informează şi descoperă lucruri
noi despre copii din alte ţări, că relaţionează cu aceştia, că pot compara
sisteme de învăţământ, economice, politice, valori culturale, le dezvoltă
abilităţi de viaţă extrem de importante. Nu în ultimul rând, folosirea limbii
engleze ca instrument de comunicare şi a instrumentelor TIC le stimulează
încrederea în forţele proprii şi le dezvoltă independenţa, printre multe altele.
Participând la acest proiect am reușit sa colaboram cu profesori din alte țări in
cadrul proiectelor eTwinning.
Participând la un proiect Erasmus+ profesorii au sansa de a-si actualiza
competentele profesionale pentru a oferi experiente de invatare in acord cu
cerintele societatii moderne.
Părerea mea este ca proiectele Erasmus ajuta la înțelegerea problemelor
elevilor și cum pot fi acestea gestionate
Păstrarea contactului cu institutii similare la nivel european si schimbul de
bune practici.
Pe lângă achizițiile din domeniul pedagogiei, la loc de cinste figurează partea
interculturala!
Pe lângă atingerea obiectivelor propuse în proiect,am reusit sa creștem
prestigiul școlii in comunitate si sa cream noi legături cu câteva școli
europene în vederea colaborării in cadrul unui nou proiect KA2.
Pe lângă că dezvoltă, proiectele Erasmus+ deschid uși noi instituției
beneficiare oferind ajutor multilateral.
Pentru beneficiari
Experienta prin impartasire de bune practici
Pentru profesori
Materiale suport pentru categoriile profesioanale vizate
Pentru elevi
Profesori mai bine pregatiti
Pentru elevi o experienţă care vizează excelența în educaţie, educația
multiculturală,responsabilității și seriozității prin îndeplinirea sarcinilor de
lucru, dezvoltarea capacității de anticipare față de cerinţe și aşteptări,
sporirea spiritului de lucru în echipă și sporirea abilităţilor lingvistice prin
comunicarea într-o limbă străină.
Pentru organizatia noastra, dimensiunea europeana s-a dezvoltat doar
datorita proiectelor Erasmus+.
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Pentru profesorii si elevii din școala noastră experiența oferită prin proiectele
Ersamus este foarte importantă, deși ne străduim și acum să păstrăm un
dialog cu partenerii pe care îi avem, ne lipsesc întâlnirile directe, beneficiul
schimburilor de experiențe dintre profesori, elevi. Considerăm că fiecare
astfel de proiect ne face să ne conștientizăm mai concret unde ne situăm în
contextul european, ce valori avem și ce parcurs mai avem de făcut pentru a
ne poziționa în standarde mai înalte, aspecte pe care nu le-am conștientiza
atât de bine dacă nu am avea proiectele de acest fel. Oricum, este dificil să
descriu in câteva vorbe valorile adăugate celor care trec /sunt beneficiari ai
acestor proiecte.
Pentru scoala noastra, participarea la aceste programe a insemnat oferirea
unei experiente de lucru intr-un cadru profesionist european unor elevi de la
filiera tehnologica, pentru care atelierele scolare nu au dotari coespunzatoare.
Pentru școala noastră Erasmus+ a deschis dimensiunea europeană a
educației.
Pentru un student din invatamantul superior aceste burse au un potential
enorm de largire a orizontului de cunostinte, cu conditia sa nu se desfasoare
in timpul unei pandemii.
Perfectionare didactica , interculturalitate , incluziune sociala.
Perfectionare si experienta
Perfectionare, experiență, performanță
Perfecționare în domeniul Tehnologic benefic în aceasta perioadă dificilă.
Perfecționarea cadrelor didactice se reflectă în modul de pregătire al elevilor.
Perfecționarea procesului instructiv-educativ conform standardelor europene
privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.
Perfecționarea profesionala și o experienta interculturala pozitivă a
participanților în proiecte
Permite cadrelor didactice sa interacționeze cu alte sisteme de învățământ
european. Sporește astfel eficiența actului de predare prin lărgirea universului
de cunostinte.
Permite dezvoltarea institutiei prin adaptarea programelor la nevoile acesteia
Permite dialogul intercultural si adaptarea metodelor de lucru la nivelul
metodelor utilizate la nivel european
Permite studenților și masteranzilor din instituția beneficiară să cunoască alte
culturi și alte metode de studiu. Aceștia, la rândul lor, pot comunica
profesorilor de la instituția gazdă ce li s-a părut că a mers bine în deplasare,
contribuind la îmbunătățirea metodelor de predare autohtone.
Persoanele implicate s-au dezvoltat social, profesional, lingvistic ceea ce a
dus la dezvoltarea institutiei.
Personal didactic mai bine pregătit, îmbunătățirea calității procesului educativ
prin folosirea de metode noi și atractive, stimularea interesului elevilor pentru
școală și pentru participarea la proiecte, creșterea gradului de implicare a
acestora în propria învățare, îmbunătățirea relației de colaborare, școalăfamilei, creșterea numărului de elevi care aleg să rămână în mediul rural
pentru a-și continua studiile gimnaziale, consilidarea relațiilor din cadrul
corpului profesoral, creșterea prestigiului și vizibilității școlii, dezvoltarea
rețelei de parteneri.
Perspectiva colaborarii cu parteneri din alte tari UE, schimb de bun practici cu
acestia in domeniile abordate prin proiect.
Perspectiva noua a studentilor prin experienta internationala
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Perspective variate cu privire la rezolvarea unor probleme
Oportunități de dezvoltare
Ținere la curent cu noi trenduri în educație
Plus valoare prin perfecționare, promovarea valorilor culturale, îmbogățirea
bagajului științific, abordare interculturală, activități practice.
Plus valoare în dezvoltarea competentelor de cooperare și coeziune a
diverselor sisteme de invatamnt.
Plus valoare pentru fiecare organizatie participanta si pentru tinerii implicati in
proiecte Erasmus+
plus valoarea adăugată de proiectele Erasmus+, în cazul școlii noastre este
reprezentă de aspecte precum îmbunătățirea calității serviciilor de educație
oferite elevilor noștri, modernizarea actului didactic, cooperarea între școlile
partenere, creșterea atractivității școlii noastre, dezvoltarea competențelor de
limba engleză la elevi, dar și cadre didactice, cooperarea dintre participații la
proiecte, elevi, profesori, părinți, școli partenere, comunitate locală;
consolidarea ideii de apartenență la spațiul european, descoperirea și
acceptarea diversității culturale.
Portofoliu de activitati si instrumente educationale mult imbunatatite.
Capacitate mai buna de a ajunge la tineri din medii sarace.
Posibilitate de formare la cel mai înalt nivel
posibilitatea de a lua contact cu alte organizatii similare din spatiul european
Posibilitatea de a adapta managementul scolar si procesul didactic la nivel
european prin schimbul de experienta cu partenerii europeni
Posibilitatea de a aduna experiente de buna practica, activitati si idei
Posibilitatea de a aduna experiențe de bună practică, activități și idei care să-i
ajute pe participanți să deprindă noi abilități de lucru.
Posibilitatea de a afla cum se desfășoara procesul educational într-o alta țară,
posibilitatea de a considera o posibila relocate, avantaje lingvistice și
culturale, dar și o rețea de cunoscuți din mediul internațional.
Posibilitatea de a avea acces la experiente de buna practica diverse, alinierea
la valorile europene
Posibilitatea de a coopera si conlucra cu parteneri europeni pentru ca prin
exemplele de buna practica, activitatile si ideile desprinse din acestea,
participantii sa deprinda noi abilitati de lucru.
Posibilitatea de a crea experiențe educaționale în context european pentru
elevi și profesori.
Posibilitatea de a crea legături la firul ierbii și de a schimba bune practici
Posibilitatea de a crea plus-valoare impreuna cu scolilr partenere.
Posibilitatea de a crea retele de parteneriate si de a genera noi proiecte.
Posibilitatea de a cunoaste alte bune practici la nivel de organizatii partenere,
alte dimensiuni culturale, transfer de informatii utile, cresterea vizibilitatii
organizatiei si a lucratorilor ei, pe plan local , regional, national.
Posibilitatea de a cunoaste alte sisteme de educatie si de formare
profesionala
Dezvoltarea unor competente pentru care in alte tari exista mai multa
expertiza si experienta
Schimb de bune practici
Posibilitatea de a cunoaste valorile europene, tari straine, oameni deosebiti,
devotati.
460

Posibilitatea de a dezvolta institutional universitatea prin schimburi de bune
practici
Posibilitatea de a face parte din Marea familie euroeana , dobândirea de
cunoștințe, competente,abilitati,consolidarea coeziunii sociale,participarea la
viata democratica,incluziunea sociala a tinerilor cu oportunități reduse, a
cetățeniei active.
Posibilitatea de a face schimb de bune practici cu școli din alte țări europene.
Posibilitatea de a face schimb de bune practici cu școli din alte țări europene.
Posibilitatea de a gasi parteneri noi si de a participa in proiecte cu teme
diverse.
posibilitatea de a informa organizatiile din tara si din tarile partenere la
folosirea rezultatelor proiectelor
Posibilitatea de a interactiona cu organizatii din alte tari implicate in educatia
adultilor este valoarea adaugata principala. Apoi mai avem in vedere
imbunatatirea competentelor persoanelor ce vor fi implicate in mobilitati - atat
cele profesionale, cat si cele lingvistice, atitudini.
Posibilitatea de a lucra in institutii din afara tarii
Posibilitatea de a participa la experiente de buna practica, la activități din care
sa aduni idei noi și sa deprinzi noi abilități necesare procesului de predare învățare
Posibilitatea de a participa la formari in strainatate, atat pt elevi cat si pt
profesori
Posibilitatea de a reuni experiente de buna practica, activitati si idei care i-a
ajutat pe participanti sa deprinde noi abilitati de lucru si sa cunoasca
particularitatile fiecarei tari partenere in domeniul abordat.
Posibilitatea de a studia in cadrul unei universități din spațiul European
Posibilitatea de a studia intr-un mediu international, programe de studii noi,
cursuri/abordari diferite
Posibilitatea de adaptare a metodelor, tehnicilor și practicilor din domeniul
educațional implementate cu succes în alte sisteme de învățământ, la școala
noastră.
Posibilitatea de dezvoltare a competente lingvistice si de îmbogățire a culturii
europene
Posibilitatea de dezvoltare la nivel European atat a echipei de implementare,
cat si pentru voluntarii echipei noastre. Totodata prin diseminarea proiectului
am reusit sa comunicam mai bine cu comunitatea si sa atragem noi voluntari
in echipa noastra.
Posibilitatea de noi colaborări si menținerea celor existente
Posibilitatea desfășurării unor activitați diverse, prin valorificarea exemplelor
de bune practici la nivel internațional.
Posibilitatea dezvoltarii competentelor cadrelor didactice precum si initierea
de parteneriate cu institutii similare din strainatate.
Posibilitatea dezvoltarii elevilor , cadrelor, institutiei
Posibilitatea elevilor si profesorilor insotitori de a observa modul de invatare
din alte tari; formare profesionala prin acumularea de cunoștințe, abilități
atitudini; deschiderea spre valorile culturale europene și îmbunătăţirea
competenţelor lingvistice.
Posibilitatea explorării și descoperirii altor sisteme de învățământ și
specializarea participantilor în centre mult mai performante în comparație cu
cele din țară.
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Posibilitatea extinderii colaborarii intre partenerii transnationali implicati,
identificand si alte domenii de interes si aplicarea exemplelor de best practice
in activitatea curenta.
Posibilitatea formarii în cadru european, cu furnizori bine pregătiți.
Accesul la informații utile și aplicabile care sa îmbunătățească procesul
instructiv educativ desfășurat în instituția noastră.
Posibilitatea identificarii unor bune practici la nivel european, dezvoltare prin
colaborare.
Posibilitatea participantilor de a dobandi competente si de a beneficia de
dezvoltare personala
Posibilitatea schimburilor culturale
Posibilitatea unor colaborari, pe termen lung, cu alte institutii si organizatii cu
profil asemanator.
Practic, am dezvoltat noi servicii organizationale datorita proiectelor
Erasmus+ in care am acumulat expertiza specifica.
Practica oferita in laboratoarele de la Universitatea la care am fost.
Practici educationale noi, deschidere catre alte politici educationale.
Practici si experiente transnationale pentru elevii scolii si profesorii insotitori.
Recunoatere internationala a institutiei.
Pregatirea unui potential viitor personal al facultatii
Colaborare in vederea obtinerii de rezultate
Pregătirea elevilor și profesorilor pentru cerințele sistemului educațional local
și european, dar și o mai bună pregătire pentru piața muncii.
pregătirea limbilor străine
Preluarea exemplelor internationale de bune practici si initierea unor
colaborari internationale
Prestigiu și experiență
Prestigiu, performanta in domeniu
prestigiu, reputatie internationala
Prestigiul școlii, îmbunătățirea metodelor de predare pentru profesori,
dobândirea de competențe relevante domeniului de pregătire pentru elevi.
Prezinta universitatea noastra si in alte tari
Prin aceste proiecte institutiile noastre chiar intra in Europa avand sansa
exersarii dimensiunii europene atat pentru profesori cat si pentru elevi.
Mobilitatile si schimburile de informatii, comunicarea, relationarea cu diverse
sisteme de invatamant, cu aspecte si abordari diverse ale educatiei la toate
nivelurile sunt un adevarat castig pentru fiecare partener.
Prin activitatile de colaborare desfasurate in cadrul programului, beneficiarii
intra in contact cu alte culturi europene, imbogatindu-si experienta de viata
Prin activitățile implementate în cadrul proiectului Me and Your Stories.
Incluziune școlară, schimb de experiență, cooperare cu țările participante la
proiect și cu CCD București.
prin colaborare mai strânsă, concretă
Prin colaborarea si schimbul de experiențe cu alte entități similare din Europa,
organizatiile participante în proiectele Erasmus + conștientizează importanța
modernizării serviciilor, își îmbunătățesc practicile și își adaptează serviciile
astfel încât să ofere beneficiarilor noi oportunității. Valoarea adăugată se
reflectă și la nivelul participanților, aceștia având ocazia să-și descopere și
să-și pună în valoare noi abilități, să experimenteze noi forme de exprimare și
să deprindă abilități de comunicare într-o limbă străină.
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Prin contactul cu diferite sisteme de educatie ,cu diferite metode de predareinvatare-evaluare se imbunatateste calitatea actului educational si
cooperarea intre institutii de invatamant europene
Prin crearea unui cadru favorabil in activatati, pentru dezvoltarea cetateniei
active europene in randul tinerilor participanti
Prin cresterea numarului de persoane doritoare de a se dezvolta si implica in
diverse activitatii, atat cele legate de comunitate, cat si cele legate de
dezvoltarea personala si profesionala prin imbunatatirea diferitelor abilitati.
Prin derularea proiectului nostru ne-am promovat școala și zona, dar faptul că
suntem beneficiar Erasmus+ contribuie șj la dezvoltarea personală a fiecăruia
dintre noi și la creșterea stimei de sine.
Prin disemiarile facute atat colegilor de cancelarie,cat si elevilor,in urma
experientei avute in cele doua mobilitati, la Helsinki si Barcelona,am conturat
imaginea din scolile pe care le-am vizitat si am aplicat la clase cateva metode
de reducere a abandonului scolar.
Prin implementarea proiectelor Erasmus+ liceul nostru a fost mult mai vizibil
la nivelul comunitatii locale si la nivel international. In acelasi timp, elevii au
avut o deschidere suplimentara fata de scolile din strainatate.
Prin implementarea proiectelor se dezvolta competente relevante pentru piata
muncii, se consolideaza coeziunea sociala, se îmbunatateste calitatea
serviciilor de educatie si formare. Prin intermediul lor se promoveaza
invatarea si vorbirea limbilor straine, de asemenea si promovarea dialogului
intercultural.
Prin intermediul proiectelor Erasmus se promovează imaginea școlii, a
comunității din care facem parte și nu în ultimul rând a țării noastre în Europa.
Fiecare mobilitate oferă posibilitatea participanților să își dezvolte și latura
personală, să își îmbunățească considerabil abilitățile de a comunica într-o
limbă de circulație internațională, să cunoască și alte culturi diferite de a
noastră precum și de a vedea alte sisteme de învățământ diferite de sistemul
de învățământ românesc.
Prin intermediul proiectului Erasmus+ studenții instituției beneficiare au șansa
și posibilitatea de a se dezvolta nu numai la nivel național, dar și internațional.
Prin intermediul Proiectului Erasmus+, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" a
promovat excelenta academica si dezvoltarea institutionala vizand in mod
prioritar maximizarea numarului de beneficiari ai actiunilor Erasmus+,
concomitent cu asigurarea unor conditii cat mai bune de studiu/
practica/predare/ formare si de trai pentru beneficiarii de stagii la universitatile
si institutiile partenere, asigurarea transparentei si a egalitatii de sanse in
actiunile Erasmus+, sporirea calitatii si a volumului cooperarii multilaterale cu
institutii academice europene, cu mediul de afaceri, cultural si social
european.
Prin intermediul unor conexiuni sociale și profesionale ce sunt create între
studenți/universități din întreaga Europa, proiectul reușește sa îmbogățească
pachetul de cunoștințe al candidaților, adăugând prin inovație și noi
mentalități (dezvoltate în afara Institutului și puse în practica la întoarcerea în
aceasta) un boost intelectual și creativ instituțiilor beneficiare.
Prin mobilitățile studențești am ajuns la un alt nivel de cunoștință și sunt mult
mai deschis și motivat.
Prin participarea la proiectele Erasmus+ atât cadrele didactice cât și elevii au
fost stimulați să se implice și să promoveze participarea la viața democratică
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a UE, să participe la schimburi care au dezvoltat dimensiunea interculturală a
educației, implicarea activă în activități de incluziune socială, să-și amelioreze
competențele lingvistice și TIC, de muncă în echipă, de predare/învățare inter
și transdisciplinară.
Prin participarea la proiectele Erasmus+, școala noastră își va dezvolta
dimensiunea Europeană, în sensul că va avea cadre didactice formate la
nivel european, care vor disemina și vor aplica noile cunoștințe, abilități și
atitudini. Vor promova deschiderea spre cultura europeana și vor încerca să
creeze legături și parteneriate și cu alte scoli din Europa.
Astfel instituția noastră își va îmbunătăți serviciile de educație și formare,
promovând, în același timp, cetățenia activă și participarea la viata
democratică în UE.
Prin proiectele E+, s-a realizat o deschidere, evolutie la nivel personal si
profesional al elevilor si profesorilor dar si scolii in ansamblul sau. Elevii au
invatat ca abilitatile deprinse in orele de curs (teorie, limba straina) pot fi in
mod real aplicate, pot fi valorizate pozitiv, pot sa lucreze in echipa in climat
concurential, se pot afirma prin ceea ce sunt si ceea ce aduc in organizatie.
Profesorii au devenit parte a activitatilor eficiente de instruire practica, de
organizare, planificare si evaluare a activitatilor. Liceul nostru a devenit mai
vizibil, au fost valorizate si sustinute activitatile de promovare a rezultatelor
obtinute, la nivel local si regional
Prin proiectele Erasmus se creeaza colaborari mao stranse intre institutii
Prin proiectele Erasmus+ derulate, instituția noastră a devenit cunoscută în
Europa ca un partener serios și deschis, promotor al valorilor europene, și a
devenit mult mai atractivă pentru absolvenții de clasa a VIII-a ca o opțiune
pentru continuarea studiilor.
De asemenea, participarea la aceste proiecte a elevilor noștri le-a crescut
motivația de a învăța ceea ce a dus la un progres în performanța școlara.
Prin proiectele Erasmus+ instituțiile beneficiare au posibilitatea de dechidere
spre standardele europene, câștigă o experiență care servește nu numai la o
imagine mai prestigioasă a unității, ci se dezvoltă modul de gândire, de
abordare a problemelor privind corpul profesoral.
Prin proiectele Erasmus+ organizația mea și-a dezvoltat capacitatea
operațională și și-a format o rețea sustenabilă de parteneri europeni. Tinerii
noștri și-au dezvoltat competențele personale și profesionale și au învățat
despre culturile altor state europene, crescând astfel coeziunea europeană
între tinerii din state diferite, dar și colaborarea interculturală și interorganizațională.
Prin proiectele Erasmus+, profesorii și elevii sunt implicați activ în activități
care le solicită punerea în aplicare a cunoștințelor și competențelor
educaționale, dar mai ales ăi pune în contact direct fizic și virtual cu alte
culturi și actualități socio -umane. Profesorilor le oferă posibilitatea de a intra
în contact cu alte modalități de predare, obligându-i astfel să își
îmbunătățească propriul stil, iar elevilor le dă ocazia de a-și dezvolta și
demonstra propriile competențele într-un mediu educațional european. Toți
beneficiarii direcți ai proiectelor au avut și au ocazia de a-și îmbunătății
competențele de limbă engleză.
Prin proiectele implementate, atât instituția noastră cât și beneficiarii direcți
implicați în activitățile proiectelor implementate de-a lungul mai multor
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perioade, am incercat sa valoroficam în special dimensiunea de invatare
multi-culturala.
Prin proiectul Erasmus scoala a dobandit un avantaj educational important,
dat fiind faptul ca institutia noastra a luat contact cu alte tari.
Prin proiectul Erasmus+ au fost influențate în mod pozitiv toate
componenetele școlii noastre. Fiecare participant la proiectele Erasmus
(elevi, profesori)are de învăţat şi de câştigat în acelaşi timp. Proiectele
europene aduc noi cunoştinţe, noi capacităţi, schimb de idei, transfer de
practici creative, acces la noi materiale didactice, exersarea şi perfecţionarea
limbilor străine în contexte reale.
Prin proiectul Erasmus+ desfășurat în școală, cred ca am reusit sa obținem
mai mult respect și încredere în calitatea procesului instructiv educativ, din
partea comunității și a celorlalte instituții de învățământ.
Prin proiectul nostru Erasmus+, ca și colaborare europeană, s-a ridicat
prestigiul școlii.
Prin schimbul de experienta dintre instituțiile partenere se îmbunătățește
calitatea serviciilor
Prin schimburile acestea de experiență, la care participă, atât de personalul
didactic, auxiliar, cât și studenții, consider că se creează noi dimensiuni
culturale. Aceste dimensiuni își lărgesc spectrul, atât în sensul întregii
comunități studențești, care capătă o deschidere mult mai mare față de tot
ceea ce se rezumă la internațional, învață să fie autodidacți, integraliști și
autonomi în munca lor, dar se orientează și către conducerea instituțiilor
beneficiare, care pot astfel, să se conecteze mult mai rapid la trend-uri din ce
în ce mai diversificate, apărute pe plan mondial, astfel, având ocazia să își
îmbunătățească continuu stilul de administrare. Se realizează, astfel, o
intercomunicare care se dovedește a fi profitabilă pentru ambele instituții
beneficiare.
Principiul egalității de șanse prin care oamenii au șanse egale de a învăța;
Dezvoltarea compentențelor digitale în rândul cadrelor didactice; Dialogul
intercultural prin activitățile realizate în parteneriatul european
Printre principalele beneficii oferite de programul Erasmus + se numara
interculturalitatea, educatia si formarea studentilor si a personalului la cele
mai inalte standarde, promovarea valorilor culturale europene, consolidarea
relatiilor internationale dar si recunoasterea si promovarea in plan european a
institutiilor de invatamant superior.
Profesionalizare, direcționare/coagulare a eforturilor, acces spre oportunități,
expunere la experiențe de învățare.
Profesionalizarea activitatii
Schimbul de bune practici
Abordare comuna la nivel european
Profesionalizarea elevilor VET.
Notorietate, solicitare din partea elevilor și părinților de includere in planul de
școlarizare a formelor de învățământ scoala profesională și liceu tehnologic ciclu superior.
Solicitare din partea elevilor de la filiera teoretica de a fi și ei grup ținta in
proiecte E+.
Perfectionare profesională pentru profesorii care predau elevilor îndelung
spitalizati.
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Profesori abilitați în lucrul cu copiii CES
Cunoașterea reperelor europene în acest segment de lucru cu copiii
Profesori si elevi lucreaza prin cooperare si colaborare cu scoli din alte tari
europene ceea ce duce la imbunatatirea competentelor cheie ale elevilor prin
folosirea metodelor de predare invatare interactive, centrate pe elev, prin
schimbul de bune practici dintre parteneri. Profesorii isi imbunatatec
competentele de management in proiecte europene, isi imbunatatesc
competentele de comunicare in limba de comunicare a proiectului,
competentel TIC. Scoala isi imbunatateste managementul institutional, isi
imbunatateste imaginea in comunitate.
Profesorii au devenit mai interesați in derularea de parteneriate
eTwinning,elevii implicați in acestea fiind încântați și curioși in ceea ce
privește activitatile derulate.
Profesorii au cunoscut și alte sisteme de educație, au utilizat diverse practici
însușite în cadrul mobilitătilor.
Profesorii care predau in tarile UE, prin formare, pe o perioada mai
îndelungată de timp ajung să vadă lucrurile si sa abordeze educația după
standarde asemănătoare, reducând discrepantele.
Profesorii si elevii au inteles necesitatea colaborarii cu alte scoli din Europa,
si-au imbunatatit competentele de comunicare in limbi straine si s-au informat
cu privire la noi aplicatii, site-uri educative utile atat in predare cat si in
realizarea activitatilor extrascolare.
Profesorii si elevii implicati beneficiaza de exemple de bune practici, in felul
acesta se aduce un plus de valoare sistemului de educatia din institutia din
care facem parte.
Profesorii si elevii nostri au o viziune integratoare a invatamantului, valorilor,
culturii europene, ceea ce ne-a repozitionat prioritatile in rolul educatiei,
formatea personalitatii elevului.
Dezvoltarea personala a celor implicati
Relatia cu comunitatea
Interesul si colaborarea parintilor la activitatile scolare
Incluziunea elevilor cu deficiente
Profesorii și elevi participanți la acțiunile proiectului au ajuns să cunoască și
să asimileze valori europene, atitudini pozitive față de ideea de Uniune
Europeană și moduri de lucru diferite de cele pe care le-au cunoscut prin
experiența vieții în România.
Profesorii și elevii participanți la poiectele Erasmus+ aplică în prezent unele
metode/mijloace moderne în procesul de învățământ, pe care și le-au însușit
din contacul direct cu școlile partenere.
Profesorii vor învăța să producă creați inovatoare materiale didactice și să
organizeze activități pentru poluare. Această strategie îi va ajuta să creeze
materiale didactice inovatoare. De asemenea, vor putea proiecta activități de
poluare.
Profesorul poate beneficia de noi informatii referitoare la continuturi, strategii
de predare-invatare-evaluare, va crea noi contacte profesionale.
Programe noi de invatare, invatarea limbilor straine, cooperare la nivel
european, retea de scoli, vizibilitate pe plan international

466

Programele Erasmus + se constituie ca si o modalitate de dezvoltare
multilaterala pentru instituția beneficiara si pentru participanți. Aceștia din
urmă sunt pusi in fata unei provocări ce le oferă posibilitatea sa descopere
principii ale educației din tarile europene, sa asimileze cunoștințe noi din
diferite domenii si sa reușească apoi sa implementeze toate aceste informații
în propria instituție, crescând astfel calitatea educației din școală.
Programele Erasmus+ la care am participat mi-au adus un plus de
experienta, schimburi parteneriale, imbunatatirea curiculei si a modului de
lucru.
Programele Erasmus+ nu numai că permit facilitarea unei comunicări
sănătoase în cadrul comunității țintă dar și deblochează o șansă de
relaționare internațional care altfel ar fi greu de atins.
Programul Erasmus este o componentă fundamemtală a strategiei de
internaționațizare a UAB, contribuind la întărirea capacității instituționale în
domeniu și la atingerea obiectivului major al acesteia de creștere a
procentului de studenți mobili și a schimburilor academice și administrative.
Programul Erasmus este poate cel mai important, în sensul de popularitate și
accesibilitate în rândul studenților și al personalului academic/non-academic
din universitatea noastră și, evident, esențial în cadrul strategiei instutuționale
de internaționalizare.
Programul Erasmus este un instrument extraordinar de dezvoltare a
serviciilor pe care organizatia noastra le are si care deservesc comunitatea in
care ne derulam activitatea.
Programul Erasmus+ aduce o viziune noua in randul cadrelor didactice,
educația devine una deschisa, practica, distractiva.
Programul Erasmus+ aduce valoare adaugata oricarei institutii. Deschiderea,
expunerea la diferite medii si accesul la informatie oferite de acest program,
influenteaza enorm devenirea individului. Astfel, aduce beneficii de imagine
institutiei si mai multa incredere din partea publicului.
Programul Erasmus+ ajută atât studenții cât și instituțiile să se dezvolte.
Programul Erasmus+ este parte integranta a strategiei de internationalizare a
universitatii noastre, prin proiectele de mobilitate Erasmus+ s-a intensificat
relatiile de colaborare cu universitati partnere din UE si non UE atat din punct
de vedere academic, prin imbunatatirea continua a curriculei, cat si prin
prisma cercetarii.
Programul Erasmus+ este principala sursa de internationalizare a institutiei
noastre.
Programul Erasmus+ setează standare importante privind valorile UE dar și
accesibilizează educația pe tot parcursul vieții.
Progres prin cunoaștere
Proiect Erasmus+ accelerează dezvoltarea dimensiunii europene a
organizațiilor
Proiectele aduc un mare plus in dezvoltarea dimensiunii europene a institutiei
beneficiare
proiectele aprobate vor contribui la cunoasterea altor sisteme educationale ,
la implementarea de bune practici care vor conduce la cresterea calitatii
activitatilor de invatare
Proiectele au oferit oportunitatea schimbului valoros de bune practici cu
parteneri din alte țări europene.
Proiectele contribuie la dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice
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Proiectele cu finanțare SEE au contribuit la dezvoltarea dimensiunii europene
a instituției noastre prin dezvoltarea profesională a profesorilor care au
interacționat cu alte sisteme de învățământ, preluând tehnici noi, incluzive, pe
care apoi le-au utilizat în activitățile la clasă.
Proiectele de mobilitate au o valoare adăugată ridicată. Elevii participanți
se inzestrează cu un bagaj de cunoștințe și experiență în specialitatea
aleasă.
Proiectele de mobilitate Erasmus/ SEE măresc orizontul cultural al studentului
și totodata faima universității unde studentul in cauza își desfășoară studiile.
Proiectele de mobilitate pentru tineri, cele in care am expertiza, ne provoaca
sa gasim probleme comune tinerilor europeni si solutii adaptate fiecaruia
dintre ei, tinand cont de toate variabilele din viata fiecarui tanar
Proiectele de mobilitate VET sunt o resursă de sprijin a formării și un răspuns
la diversitatea cu multiple fațete prefigurată de cariera prezentă sau viitoare
Proiectele de tineret promoveaza valorile UE in comunitate si o abordare
pozitiva. Parteneriatele internationale si lucrul in echipe multinationale
dezvolta organizatia si comunitatea si aduc beneficii pe termen lung pe
multiple planuri.
Proiectele derulate prin Programul Erasmus+ constituie o oportunitate atât
pentru dezvoltarea instituțională, cât și în planul formării continue și a
dezvoltării profesionale și personale.
Proiectele Eeasmus+ aduc o valoare adăugată atât instituției, personalului
didactic, dar mai ales elevilor.
Proiectele Erasmus + ajută institutiile sa isi lărgească orizonturile.
Proiectele Erasmus + ajută nespus de mult studenții în schimbul de
experiență intercultural
Proiectele Erasmus + au contribuit la promovarea dialogul intercultural,
modernizarea sistemului educațional și la creșterea prestigiului instituției.
Proiectele ERASMUS + contribuie la dezvoltarea dimensiunii europene a
instituției beneficiare.
Proiectele Erasmus + contribuie la formarea și dezvoltarea de competențe
profesionale care promovează principiul egalității de șanse în școala noastră.
Proiectele Erasmus + implementate în instituția noastră au sporit
dimensiunea europeană si au adus valoare adaugată prin schimburile de
bune practici didactice, activitatile de invatare pentru elevi si profesori
derulate in scolile europene partenere. In urma derularii acestora am
desfasurat in liceu noi discipline optionale (Laboratorul de proiecte/ Educatie
Europeana prin proiecte Erasmus+) si am aplicat o serie de metode si tehnici
moderne in predarea-invatarea unor discipline.Plus-valoare adusa in educatia
pentru sanatatea elevilor, cresterea calitatii activitatilor extrascolare cu
tematica sportiva,diminuarea absenteismului la elevii cu risc de abandon,
sporirea competentelor lingvistice,incluziunea elevilor proveniti din medii
dezavantajate,materiale auxiliare atractive utilizabile și șn format on-line au
dezvoltat dimensiunea europeană în cadrul liceului nostru.
Proiectele Erasmus + permit o deschidere spre valorile europene,
cunoașterea altor culturi, școli, colegi, a diferențelor și asemănărilor.
Proiectele Erasmus + sunt ,de departe , activități ce dezvoltă instituția .
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Proiectele Erasmus + sunt incredibil de relevante pentru studenti si institutia
beneficiara, toate punctele mentionate in urmatoarea intrebare (9) facand
parte din valoarea adaugata.
Proiectele Erasmus +ne oferă îmbunătățirea performanțelor de învățare,
îmbunătățirea perspectivelor de carieră, îmbunătățirea competențelor
lingvistice, creșterea sensibilizării interculturale, o participare mai activă în
societate, o mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor Uniunii
Europene.
Proiectele Erasmus aduc un plus de valoare resurselor umane din cadrul
institutiilor
Proiectele Erasmus ajuta foarte mult la dezvoltarea personală și aduc
experiențe de neuitat fiecărui beneficiar.
Proiectele Erasmus au adus o valoare importantă, datorită oportunităților de
învățare complexe, experienței dobândite prin schimb de experiență cu școli
din alte țări.
Proiectele Erasmus au contribuit la îmbunătățirea calității actului de predareinvatare-evaluare ,la dezvoltarea competențelor lingvistice și a celor de
incluziune socială și prevenire a abandonului școlar.
Proiectele Erasmus au dat mult societății și tinerilor în ceea ce privește
dezvoltarea
Proiectele Erasmus au făcut ca organizația sa capete vizibilitate pe plan
european.
Proiectele Erasmus au o valoare foarte mare în dezvoltarea dimensiunii
europene a instituțiilor care beneficiază.
Proiectele Erasmus au un rol deosebit in updatarea metodelor de invatamant
si dezvoltarea dimensiunii europene a scolilor.
Proiectele Erasmus contribuie foarte mult la dezvoltarea competentelor
lingvistice ale elevilor nostri
Proiectele Erasmus contribuie in mod decisiv la crearea network-ului cu
universitati si institutii europene, dezvoltand multiculturalitatea,
constientizarea unei cetatenii europene, transfer de know-how si bune
practici.
Proiectele Erasmus contribuie la dezvoltarea unor competente cheie ale
persoanelor participante si faciliteaza integrarea institutiilor beneficiare in
spatiul european.
Proiectele Erasmus contribuie la îmbunătățirea calității actului educational.
Proiectele Erasmus ofera elevilor si profesorilor implicati posibilitatea de a
cunoaste alte culturi europene si sisteme de invatamant determinandu-i sa
devina mai deschisi in fata schimbarilor societatii si mai adaptabili.
Pentru elevi este o experienta inestimabila, iar pentru profesori, un stfel de
proiect poate schimba modul de predare si abordarea relatiei profesor-elev.
Proiectele Erasmus oferă posibilitatea de a comunica și de a împărtăși
rezultatele și produsele realizate prin proiecte.
Proiectele Erasmus plus a adus o mai mare deschidere ata a cadrelor
didactice cat si a elevilor catre nou si invenrivitate.
Proiectele Erasmus promoveaza valori europene, precum libertate, alegere si
oportunitate pentru toti. Respectiv, institutiile beneficiare pot promova aceste
valori, prin cadrul acestui proiect, ceea ce duce la dezvoltarea dimensiunii
europene, respectiv.
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proiectele Erasmus sunt esentiale in acest sens
Proiectele Erasmus sunt pretioase pentru am reusit sa facem lucruri inovative
care alte programe nu ne permit, cu impact important.
Proiectele Erasmus sunt temelia crearii unei identitati Europene, sunt primul
pas spre crearea de networking
Proiectele Erasmus VET contribuie la dezvoltarea profesională a elevilor
participanți prin expunerea la un mediu de muncă European, într-un context
social diferit, oferind elevilor școlii un preview al unei cariere de succes în
domeniul IT.
Proiectele Erasmus+ adauga oricarei institutii beneficiare o plus valoare prin
experientele pe care le au participantii, atat elevi, cat si propfesori. Constituie
o modalitate de a-si imbunatati competentele profesionale, cunosc culturile
altor tari, isi fac noi prieteni etc.
Proiectele Erasmus+ aduc atractivitate și prestigiu instituției, ajutând la
internaționalizare.
Proiectele Erasmus+ aduc o valoare clară legată de perspective, metode și
informații pentru instituția beneficiară.
Proiectele Erasmus+ aduc o valoare considerabilă în dezvoltarea dimensiunii
europene a instituţiilor beneficiare.
Proiectele Erasmus+ aduc o valoare considerabilă. Permițând un schimb de
cunostinte, intercultural si profesional, contribuie mult la dezvoltarea
instituțiilor beneficiare,dezvoltarea personală şi socială.
Proiectele Erasmus+ aduc o valoare extrem de importantă in dezvoltarea
instituției
Proiectele ERASMUS+ aduc un aport semnificativ la componenta de
internationalizare a institutiei, fiind cel mai bun instrument pentru schimbul de
experienta si bune practici cu studenti si cadre didactice din alte institutii
europene.
Proiectele Erasmus+ aduc valoare adaugata dezvoltarii institutiei, atat cadrele
didactice cat si elevii au multe de invatat, de descoperit si aprofundat.
Proiectele Erasmus+ ajuta la îmbunătățirea standardelor de educație ale
universității.
Proiectele Erasmus+ ajută atât la dezvoltarea personalului didactic sau a
elevilor/studenților, cât și la implementarea, in scoli, a unor idei care sa
imbunătățească sistemul de învățământ.
Proiectele Erasmus+ ajută, print intermediul studenților beneficiari, la a face
universitatea cunoscuta pe plan european.
Proiectele Erasmus+ ale școlii noastre au deschis calea spre o colaborare
europeană.
Proiectele Erasmus+ asigura dezvoltarea dimensiunii europene a instituției
prin colaborarea cu alte universitati din țările membre.
Proiectele Erasmus+ au scopul de a îmbunătăți calitatea și de a consolida
dimensiunii europene în educație, de a încuraja învățarea limbilor străine și
cooperarea transnaționale între școli, de a promova inovația în ceea ce
privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale.
Proiectele Erasmus+ au adus valoare adăugată în dezvoltarea dimensiunii
europene a instituției noastre prin cooperarea între instituțiile din tarile
participante la programul Erasmus+ ceea ce a dus la promovarea dialogului
cultural si astfel la îmbunătățirea calității serviciilor de educație și formare.
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Proiectele Erasmus+ au ajutat la promovarea interculturalitatii in comunitatea
noastra, deoarece proiectele scolii noastre au fost facute cunoscute si
parintilor, centrelor culturale si intregii comunitati. Institutia noastra, alaturi de
scolile partenere a facut schimb de bune practici in cadrul activitatilor
desfasurate in LTT, cat si pe platforma eTwinning a proiectelor.
Proiectele Erasmus+ au amplificat dimensiunea europeană a educaţiei, au
orientat şi stimulat calitatea educaţiei şi a formării profesionale în unitatea
şcolară
Proiectele Erasmus+ au conferit scolii noastre o dimensiune europeana, elevii
nostri au beneficiat de practica la un standard european, ceea ce adus la
dezvoltarea competentelor lor si au beneficiat de schimburi de experienta,
ceea ce a contribut la dezvoltarea competentelor lingvistice, dar si dezvoltare
personala.
Proiectele Erasmus+ au contribuit la cresterea calitatii invatamantului tehnic si
au facilitat incheierea de parteneriate cu institutii de formare si companii
europene.
Proiectele Erasmus+ au contribuit la dezvoltarea imaginii școlii la nivel local,
regional, național și internațional. activitățile derulate în cadrul acestor
proiecte au contribuit la dezvolatrea personală și profesională a cadrelor
didactice, la lărgirea orizontului cultural al elevilor și la dezvoltarea abilităților
de comunicare într-o limbă străină.
Proiectele Erasmus+ au contribuit la initierea si dezvoltarea unor parteneriate
didactice/ de cercetare cu universitati europene, in beneficiul tuturor
partenerilor, cadre didactice si studenti.
Proiectele Erasmus+ au generat contacte si experiente care au dus la
proiecte si schimbari in modul de lucru in interiorul universitatii.
Proiectele Erasmus+ au o contribuție însemnată in dezvoltarea profesionala a
elevilor, in crearea de noi valori culturale, sociale, de promovare si integrare
europeana si au un rol important in îmbunatatirea calitatii si eficientei
educatiei prin formarea profesională a cadrelor didactice.
Proiectele Erasmus+ au o importanță deosebită în integrarea europeană a
instituțiilor participante, prin schimbul de experiență și uniformizarea
informațiilor și cunoștințelor.
Proiectele Erasmus+ au o mare influenta in dezvoltarea dimensiunii europene
a institutiei beneficiare prin:
- multiplicarea si diversificarea relatiilor de colaborare cu universitatile
partenere;
- cresterea gradului de internationalizare a institutiei beneficiare;
Proiectele Erasmus+ au o valoare mare in dezvoltarea dimensiunii europene
a unei institutii
Proiectele Erasmus+ au oferit posibilitatea profesorilor si elevilor să lucreze in
echipe comune la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici
sau metode de lucru si schimburi de bune practice in managementul
scolar.Dimensiunea europeană a educației este reflectarea în încurajarea
învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea
conștiinței interculturale, promovarea multiculturalismului și a inovației în ceea
ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale. Deasemenea,
participare la proiectele europene a determinat formarea și dezvoltarea unui
spirit de respect față de valorile europene prin încurajarea toleranței și a
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dialogului intercultural, implicarea activă a partenerilor sociali la viața școlară
prin stabilirea unor relații de parteneriat cu părinții elevilor și cu comunitatea
locală.
Proiectele Erasmus+ au permis stabilirea de noi colaborari la nivel de
cercetare stiintifica si schimbul de studenti.
Proiectele Erasmus+ consolideaza relatiile dintre institutiile beneficiare,
oferind multiple oportunitati de dezvoltare a participantilor si de imbunatatire a
imaginii institutiei atat in sfera nationala cat si in cea europeana.
Proiectele Erasmus+ contribuie cu un procent de 50% în dezvoltarea
instituției beneficiare
Proiectele Erasmus+ contribuie extraordinar de mult la dezvoltarea
dimensiunii europene a institutiei beneficiare prin colaborarea participantilor in
cadrul proietelor si incadrarea lor in diferite societati, fapt care conduce la
raspindirea si diversificarea contingentului cointeresat in cunoasterea
institutiei date.
Proiectele Erasmus+ contribuie la dezvoltarea dimensiunii europene a
instituției beneficiare prin următoarele:
-la nivelul participanților directți și indirecți, prin competențe educaționale
îmbunătățite și dezvoltate pe paliere și in direcții diferite (lingvistice, digitale,
de management, etc.)
- la nivelul elevilor, prin dezvoltare de competențe de învățare pe tot parcursul
vieții, creștere a interesului față de școală și asumarea unor valori de tip
european
-la nivelul părinților și a comunității locale, prin ameliorarea calitativă a
comunicării și a relației școală - părinte-comunitate
-la nivelul instituției, printr-o politică europeană a școlii bine articulată și
coerentă;
Proiectele Erasmus+ contribuie la mărirea motivației învățării limbilor străine
și de către elevi dar și de către cadrele didactice. Sunt un bun prilej pentru
cooperarea transnațională între școli, promovarea conștiinței interculturale și
a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile
informaționale
Proiectele Erasmus+ contribuie la realizarea unui schimb de experiență între
instituții de învățământ din diferite țări europene, oferă condiții de formare a
cadrelor didactice și posibilitatea încheierii unor proiecte de colaborare cu alte
instituții europene de învățământ.
Proiectele Erasmus+ contribuie semnificativ la dezvoltarea dimensiunii
europene a instituției beneficiare. Acestea deschid orizonturi noi pentru
mentalitatea celor ce participă la mobilități sau sunt implicați în activități
legate de aceste proiecte. Doar întinde mâna și poți atinge o altă lume.
Proiectele Erasmus+ de mobilitate si parteneriate strategice contribuie la
modernizarea organizatiilor prin internationalizarea acestora si astfel la
imbunatatirea sitemului de educatie.
Proiectele Erasmus+ de variate tipuri implementate de scoala contribuie la
imbunatatirea activitatii scolii sub toate aspectele, de exemplu prin importul si
adaptarea de metode noi de predare ce duc mai departe la cresterea calitatii
procesului instructiv educativ; prin dezvoltarea de noi proceduri / practici sau
mijloace didactice in colaborare cu partenerii externi si apoi implementarea lor
in scoala; prin cresterea interesului elevilor si profesorilor pentru studiul
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limbilor straine si deschiderea acestora catre alte culturi europene; prin
cresterea motivatiei pentru invatare si, in general, prin imbunatatirea atitudinii
fata de scoala; prin dezvoltarea constiintei civice a elevilor implicati si a
gradului lor de implicare in promovarea comportamentului democratic.
Proiectele Erasmus+ derulate au contribuit la stabilirea de noi contacte si
initierea de proiecte europene care sa accentueze dimensiunea europeana a
CCD Teleorman; astfel, am devenit parteneri in 3 proiecte de parteneriat
ka201;am conștientizat importanța proiectelor europene în domeniul noilor
instrumente digitale și am conștientizat valorile europene specifice; cresterea
prestigiului organizatiei la nivel local,national si international.
Proiectele Erasmus+ derulate de organziatia noastra au contribuit la
imbunatatirea capacitatii organizationale si a serviciilor pe care le oferim
grupurilor tinta - in special tineri si persoane din diferite categorii vulnerabile.
Angajatii si colaboratorii nostri au dobandit noi competente si abilitati in urma
particiarii in aceste proiecte, siau imbunatatit tehnicile si metodele de lucru in
educatia nonformala).
Proiectele Erasmus+ deschid noi uși de comunicare.
Proiectele Erasmus+ in derulare in universitatea "Dunarea de Jos" din Galati,
alaturi de proiectele de tip FDI dedicate internationalizarii invatamantului
superior contribuie in mod real si sustinut la dezvoltarea acestei dimensiuni.
Proiectele Erasmus+ lărgesc perspectivele in ceea ce privește educația și
cariera. Oferă o experiența deosebita participanților
Proiectele Erasmus+ le ofera elevilor participanti o experienta deosebita,
reala, intr-o tara europeana, alta decat cea de rezidenta, le ofera posibilitatea
de a isi testa cunostintele si deprinderile profesionale intr-un mediu care
simuleaza foarte bine piata muncii in UE. Totodata le ofera posibilitatea de a
cunoaste si a interactiona cu oameni din culturi diferite, vorbitori de limbi
diferite. O experienta interesanta si foarte utila din perspectiva mobilitatii pe
piata muncii in UE.
Proiectele Erasmus+ ne oferă o deschidere spre alte viziuni privind educatia,
dezvoltarea unor relatii de cooperare cu universitati din tarile partenere,
Proiectele Erasmus+ ofera colaborarea cu participanti din alte tari, o
deschidere catre nou a celor care participa si informatii despre sistemul de
invatamant din diferite tari.
Proiectele Erasmus+ ofera deschidere spre cursuri de formare inovatoare,
schimburi reale cu organizatii si scoli europene axate pe nevoile institutiei
noastre, ofera oportunitati elevilor de a vizita alte scoli, de a se implica in
activitati diferite de cele din scoala lor, dezvoltandu-si competente relevante
pentru piata muncii si pentru secolul in care traiesc.
Proiectele Erasmus+ ofera organizatiilor oportunitati de creare si consolidare
a unor parteneriate internationale in cadrul carora se pot dezvolta initiative cu
impact semnificativ mai mare decat ar putea avea aceeasi intiativa realizata
locala de catre o singura organizatie.
Proiectele Erasmus+ pe care le-am implementat în școală au fost esențiale
pentru dezvoltarea dimensiunii europene a școlii, certificată prin acordarea,
de trei ori consecutiv, a calității de Școală Europeană unității noastre de
învățământ.
Proiectele Erasmus+ promoveaza modernizarea si schimbarea de
mentalitate.
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Proiectele Erasmus+ si educatia non-formala ar trebui sa fie mai prezente si
mai considerate in mediul scolar/sistemul academic, in mod special pentru
dezvoltarea personala a tinerilor.
Este nevoie de accent pus pe respect, solidaritate, colaborare, creativitate
sau emotii, ceea ce in scoli se intampla foarte rar. Mai mult decat atat, intorsi
dintr-un proiect Erasmus+ cu noi idei sau perspective, tinerii sunt de multe ori
condusi spre depresie, frustrare sau spre o si mai adanca lispsa de incredere
de sine decat inaintea proiectului, in principal de catre profesorii ce nu le pot
transmite mai mult decat principii de robotizare, standardizare sau
anesteziere a identitatii individuale.
Pentru ca dimensiunea Europeana, spiritul de uniune si comunitate sa aibe
succes, este nevoie si de o abordare mai consistenta de jos in sus, in paralel
cu politicile si oportunitatile ce vin de sus in jos.
Proiectele ERASMUS+ sunt esentiale in deyvoltarea dimensiunii europene.
Proiectele Erasmus+ sunt extrem de utile atât in privința mobilităților
studenților, cât și a cadrelor didactice, schimburile de experiența/idei/valori
ajutând la îmbunătățirea calității învățământului universitar.
Proiectele Erasmus+ sunt foarte importante în dezvoltarea dimensiunii
europene
Proiectele Erasmus+ sunt foarte importante pentru că astfel sunt stabilite
parteneriate strategice între instituțiile europene. Prin urmare instituția
beneficiară intră în dialog cu alte instituții din UE.
Proiectele Erasmus+ sunt foarte importante, deoarece îmbunătățesc serviciile
de educație, contribuie la modernizarea sistemelor de învățământ, cooperare
între țările partenere.
Proiectele Erasmus+ sunt o oportunitate pentru tineri de a se adapta
contextului și cerințelor actuale.
Proiectele Erasmus+, atat cele de mobilitate, cat si cele de parteneriat
strategic, stau la baza procesului de internationalizare institutionala.
Proiectele ERASMUS+, desfășurate în domeniul educației oferă beneficiarilor
posibilitatea de a se dezvolta și de a intra în contact cu sisteme de
învățământ din alte țări.
Proiectele europene asigura o dimensiune europeana instituției de
învățământ participante.
Proiectele europene au adus o mai buna imagine a scolii noastre in
comunitate, i-a ajutat pe elevi sa se dezvolte emotional , sa devina mai siguri
pe ei, sa vorbeasca mai bine in lb engleza, sa utilizeze diferite aplicatii digitale
si sa constientizeze apartenenta la Europa. Pe profesori i-au ajutat sa-si
imbunatateasca metodele si strategiile de predare-invatare-evaluare, sa-si
dezvolte competentele digitale si lingvistice, sa aprecieze mai mut
colaborarile internationale.
Proiectele europene 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.
Proiectele oferă posibilitatea dezvoltării dimensiunii europene și crearea unei
rețele de parteneri internaționali. În același timp, contribuie la îmbunătățirea
imaginii școlii în comunitate. Cel mai important este, însă, faptul că permite
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elevilor și profesorilor să-și dezvolte o gamă largă de competențe și îi
motivează în activitatea școlară.
Proiectele oferă sansa dezvoltării unui spațiu intercultural, unde atât studenții
cât și profesorii au posibilitatea de a crea legături puternice și de lunga
durata. Aceste legături vor ajuta la îmbunătățirea mediului in care trăim și a
educației pe care o primim/oferim.
Proiectele programului Erasmus+ contribuie in mod activ la cresterea
vizibilitatii internationale a universitatii noastre, la cresterea atractivitatii, la
imbunatatirea serviciilor educationale oferite si reprezinta un aspect important
in implementarea strategiei de internationalizare.
Programul Erasmus isi aduce aportul si la cresterea mobilitatii internationale a
studentilor si cadrelor didactice. Un alt obiectiv concretizat prin proiectele
Erasmus priveste consolidarea cooperarii francofone regionale si
internaţionale prin incheierea de noi acorduri interinstitutionale si
imbunatatirea calitatii celor existente, dar si dezvoltarea de modele de bune
practici.
Proiectele programului Erasmus+ sunt integrate in strategia de
internationalizare a universitatii noastre si contribuie intr-o mare masura la
implementarea acesteia. UMFIH pune mare pret pe dezvoltarea
parteneriatelor cu alte universitati din Europa si din restul lumii. In aceasta
perspectiva programul Erasmus+ aduce un aport semnificativ prin intermediul
proiectelor de mobilitate pentru studenti si cadre didactice. Proiectele de
mobilitati contribuie la consolidarea dialogului intercultural, la cresterea
prestigiului si vizibilitatii internationale a universitatii, la realizarea unor
schimburi de bune practici si la facilitarea formarii internationale a studentilor.
Proiectele sprijina consistent realizarea misiunii organizatiei.
Proiectele te ajuta sa faci legaturi internationale si sa participi in alt cadru de
viata.
Proiectul a motivat elevii catre invatare, crescand astfel performantele.
Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ "If I Were" – Arts and Digital
Democracy to Raise Participation to Social Activities Against Loss of
Motivation and ESL / Early School Leaving ( nr. de referință 2018-1-TR01KA229-059848_5) oferă oportunități de învățare pentru toți actorii implicați în
procesul educațional din Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Galați.
Ca elemente de impact, cele mai importante aspecte cu relevanță pentru
tematica proiectului sunt:
• la nivelul elevilor: conștientizarea importanței și înțelegerii unor culturi și țări
noi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenență la valorile europene;
exersarea competențelor lingvistice în contexte diferite; creșterea cooperării
prin exersarea talentelor specifice diverselor arte; creșterea gradului de
socializare și interacțiune; stimularea implicării active în școală și în
comunitate.
• la nivelul cadrelor didactice: familiarizarea cu modele ale sistemelor
educaționale europene, conducând la îmbunătățirea procesului de predare;
dezvoltarea abilităților de a disemina, de a promova informațiile dobândite în
cadrul mobilităților, dar și de a le valorifica la nivelul propriei organizații în
activitatea cu elevii, colegii și părinții; înțelegerea și acceptarea diversității la
nivelul comunității de elevi; dezvoltarea personală și profesională; creșterea
motivației profesionale.
• la nivelul conducerii școlii: proiectul aduce modele în ceea ce privește rolul
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liderilor în dezvoltarea instituțională și participarea la luarea deciziilor, dar și
conștientizarea necesității modernizării capacității organizaționale în contextul
cooperării europene și internaționale.
• la nivel organizațional: școala noastră a fost recunoscută ca școală
internațională la nivelul comunității locale; școala este văzută ca un exemplu
de bună practică pentru modul cum un proiect european poate inspira
învățarea pe tot parcursul vieții și cooperarea pentru toți participanții;
dezvoltarea abilităților de a implementa proiecte în parteneriat cu alte
organizații europene.
• la nivelul comunității: creșterea încrederii părinților în școală; creșterea
interesului părinților pentru școala noastră și pentru activitățile derulate, ca o
întărire a parteneriatului școală-familie; dezvoltarea de atitudini pozitive față
de educație și de școală; dezvoltarea de parteneriate locale pentru
promovarea exemplelor de bună practică.
Concluzionând, putem afirma că proiectul „If I were...” a creat un ethos
internațional de învățare, de care suntem tare mândri!
Proiectul Erasmus + ajuta la internaționalizarea instituțiilor beneficiare.
Proiectul Erasmus desfasurat in scoala in care predau a facilitat accesul
elevilor la descoperirea si intelegerea valorile europene, largindu-le orizontul
cunoasterii.
Proiectul Erasmus+ a oferit șansa de a internationaliza școala, de a crea
legături cu profesioniști din alte țări.
Proiectul Erasmus+ a reprezentat o oportunitate de dezvoltare interculturala
si a contribuit la largirea orizonturilor de cunoastere si dezvoltare personala si
profesionala.
Proiectul Erasmus+ crează oportunități unice și are un impact major in
dezvoltarea personală.
Proiectul ERASMUS+ derulat a avut un impact major pentru fiecare
participant(elevi, profesori) prin creșterea competențelor fiecăruia, cât și la
nivel organizațional.
Proiectul Erasmus+ este unic prin faptul ca este accesibil oricărui student
care își dorește sa învețe mai multe.
proiectul Erasmus+ ofera posibilitatea de dezvoltare personala (cunoasterea
de culturi si oameni noi, imbunatatirea vorbirii si scrierii intr-o limba straina
etc.) si profesionala (descoperirea unui altfel de sistem educational,
participarea la congrese intr-o alta tara etc.)
Proiectul Erasmus+, este o valoare in plus atat pentru unitatea noastra cat si
pentru comunitate.
Proiectul ne a ajutat să cunoaștem modalitătiilor de educacație a altor țări și
culturi în scopul dezvoltării profesionale și personale.
Proiectul nostru sprijină dezvoltarea personalului academic al universității
noastre prin încurajarea folosirii limbilor străine în diverse contexte, susține
cooperarea transnațională între universități, pe progrme de master similare,
promovează conștiința interculturală, permite accesul la metode pedagogice
și tehnici informaționale folosite în țările partenere.
Proiectul promoveaza constientizarea spatiului european de invatare pe tot
parcursul vietii si contribuie la consolidarea cooperarii intre parteneri, care se
poate materializa prin dezvoltarea a noi parteneriate in Programul Eramus+.
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Proiectul va implica profesori, elevi și traineri din instituția coordonatoare și
din instituțiile partenere. Ideea acestui proiect și a parteneriatului care îl va
implementa a pornit din contextul contrastant existent, pe de o parte, școlile
vocaționale de dans care pregătesc copiii pentru una dintre cele mai
sensibile, responsabile și frumoase profesii, iar pe de altă parte, în țările
partenere cel puțin, aceste școli sunt adesea neglijate, funcționând cu resurse
limitate, într-un mediu din ce în ce mai tehnologizat.
Promovare culturala - studenti din alte state vor dori sa experimenteze viata
Erasmus + in cadrul institutiei beneficiare.
Promovare dialogului intercultural,incluziunii sociale, participarea activa la
viata U.E.,dezvoltarea dimensiunii internationale a activitatilor de educatie si
formare.
Promovare instutiei beneficiare in alte tari, prin intermediul studentilor trimisi
la alta facultate in strainatate.
Promovarea dialogului intercultural, imbunataturea si accesibilizare formarii
adultilor si educatiei scolare.
Promovarea identității culturale
Promovarea incluziunii sociale si a dialogului intercultural
Promovarea institutiei la nivel european si international
Promovarea institutiei si in afara granitelor tarii
Încheierea de parteneriate cu alte instituții similare europene
Îmbogățirea cunoștințelor într-o limbă străină
promovarea instituției școlare și deschidere spre alte sisteme de învățământ
din țări partenere
Promovarea instituției și adoptarea de metode și modele noi prin schimbul de
experiență
Promovarea interculturalitatii, a cetateniei active, modernizarea sistemului de
educatie
Promovarea internationala a universitatii
promovarea multiculturalismului si formarea unor legaturi noi cu acele tari.
-promovarea multiculturalismului,
-schimb de bune practici cu profesori și elevi din instituții similare din
străinătate,
-formarea și dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile europene.
-promovarea ofertei educationale
-cadre didactice pregatite la nivel european
Promovarea participării la viața democratică în Uniunea Europeană
Promovarea reala a multilingvismului, deschiderea reala, educatia incluziva,
axarea pe competente si pe nevoile elevului, titlul de Scoala Europeana,
obtinerea Certificatului Lingvistic European.
Promovarea schimbului cultural si astfel a prestigiului țării si a universității
Promovarea si constientizarea unor valori si principii europene in comunitatea
locala
Promovarea si încurajarea pentru schimb de experienta intre studenti si
universități.
promovarea tolerantei si a diversitatii culturale in randul tinerilor, si sprijin
pentru a crea un grup de tineri care participa activ la viata comunitatii
Promovarea unei educații preponderent SMART sau cu efecte cât mai puțin
nocive pentru mediul înconjurător; încurajarea învățării limbilor străine,
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promovarea interculturalității, dezvoltarea spiritului civic și a incluziunii
sociale.
Promovarea unei viziuni corecte asupra societății. Promovarea
multilingvismului. Invatarea pe tot parcursul vietii si prin metode inovative.
Promovarea unui mesaj de pace, non discriminare si non stereotipizare intre
tineri.
Promoveaza coeziunea institutiilor europene
Promovează un spirit european comun, multiculturalismul, unitatea între
națiunile europene și între tinerii din aceste națiuni.
Punerea bazelor unor noi oportunitati de colaborare intre institutiile din care
fac parte beneficiarii programelor Erasmus +
Putem dezvolta instrumente pe care sa le folosim la nivel local si putem face
schimb de bune practici, sprijinim lucratorii de tineret.
Putem să învățăm de la colegi din stăinătate.
Putem vedea cum se desfășoară lucrurile în altă Universitate și să aducem
practicile bune acasă și să ajutam la implementarea lor la noi în Universitate.
Racordarea la sistemel europene de educație , promovarea valorilor
Europene( egalitate de sanse, incluziune ).
Realizarea de evenimente internaționale unde am reușit să adunăm profesori
și specialiști, precum și finalitatea rezultatelor conferințelor sau meselor
rotunde adunate în volumele editate.
Realizarea de noi parteneriate internationale si trecerea la un nou nivel
(superior) al organizatiei
-realizarea de noi rețele de cooperare si transfer de bune practici
realizarea de parteneriate cu alte tari
Realizarea de parteneriate cu instituțiile care au primit finanțare prin proiecte
Erasmus +;
Realizarea de activitățile școlare și extrașcolare preluând modelul altor
instituții beneficiare ale programului Erasmus +;
Implicarea unui număr mai mare de cadre didactice și elevi în activitățile
proiectelor Erasmus + derulate în școala noastră;
Creșterea prestigiului școlii noastre în Comunitatea Locală.
Realizarea de parteneriate internaționale cu agenți economici europeni.
Formarea profesională de calitate a elevilor pentru integrarea mai usoara pe
piata muncii europeană si cadrelor didactice pentru formarea unor elevi
capabili să se descurce la nivel european.
Internaționalizare curriculei
Recunoașterea școlii pe plan european
Validarea su recunoașterea unităților de învățare dobândite de participanti
prin instrumente ECVET
Dezvoltarea unor competențe transversale pentru participanți
Imbunatatirea serviciilor oferite de scoala
Realizarea de parteneriate
Exemple de bune practici
realizarea de parteneriate, internationalizarea unor domenii precum continutul
educatiei, strategiile didactice, multiculturalitatea, etc
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Realizarea de produse intelectuale care integrează valorile a cel puțin trei țări
europene, schimbul de inovație și experiență care aliniază într-o anumită
măsură practicile instituțuionale la cele europene
Realizarea integrală a planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021
Realizarea planului de scolarizere anual, Recunoasterea capacitatii
institutionale de a gestiona proiecte cu finantari extrabugetare- am devenit fff
cunoscuti si comunitatea a inceput sa capete incredere in potentialul scolii
Realizarea unei colaborări între instituţii partenere în domeniul educaţiei si
imbunatatirea activitatii de predare/cercetare
Realizarea unei retele de parteneriate internationale prin care se face schimb
de bune practici legate de activitatea de invatare
Realizarea unor relatii de colaborare in stil parteneriat cu institutii
corespondente din spatiul eurpean.
Recomandă la nivel internațional instituția și atrage noi oportunități dar și
studenți deopotrivă
Recunoastere la nivel intermational.
Recunoastere prin reprezentativitatea candidatilor selectati pentru mobilitate.
Recunoastere si consacrare in spatiul european a calitatii invatamantului
universitar in domeniul kinetoterapiei, in pregatirea actualilor studenti, viitori
profesionisti.
Recunoasterea contributiei propriei institutii la dezvoltarea educatiei
superioare in Europa.
Recunoasterea institutiei la nivel european
Recunoasterea la nivel european, imbunatatirea imaginii institutiei, precum si
a tarii.
Recunoaștere europeana, dezvoltare profesională la standarde europene
Recunoaștere internațională
Recunoașterea internațională a instituției, promovarea cooperarii și a
competențelor lingvistice , dezvoltarea unor practici inovatoare în procesul de
predare.
Recunoașterea internațională a valorii educației oferite, modernizarea
strategiilor didactice, cooperarea cu instituții europene.
Recunoașterea și validarea competențelor și calificărilor, diseminarea și
exploatarea rezultatelor proiectelor, cerințe privind accesul deschis la
materialele didactice în cadrul programului Erasmus+, dimensiunea
internațională, protecția și siguranța participanților.
Recunosterea la nivel european, prin participarea la mobilitati, la care
partenerii au fost incantati de abilitățile elevilor nostri si de colaborarea cu
profesorii implicati.
Redimensionarea cu caracter european a sistemului de invatamant
romanesc.
Redimensionarea si consolidarea metodelor de educatie si formare.
Relatia de colaborare intre Universitati / schimbul de bune practici in domeniul
educational, de cercetare si inovare
Relatia directa cu alte institutii din Europa schimbul de experienta cu
profesorii si elevii din alte state
Relatii noi cu alte institutii.
Relatiile cu oamenii străini
Relatiile internationale
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relatiile sociale si profesionale dezvoltate in cursul mobilitatii
Relații noi cu elevi, profesori, tineri, școli și ONG uri din întreaga Europă,
schimb de bune practici, posibilitatea de a colabora în viitor.
Relații noi profesionale.
Relațiile create în timpul proiectului aprobat în 2017 rezistă încă, tinerii
beneficiari au reusit, grație acestor noi legături, să își dezvolte competențele
lingvistice în limba engleză dar mai ales dezvoltarea competenței culturale și
toleranței.
relațiile de cooperare dezvoltate cu colegii din instituțiile partenere
Relațiile interinstituționale, diversificarea temelor, diferite puncte de vedere și
abordare
Retelele de know-how prin studenti si cadre didactice care participa la
mobilitati
-rezultate mai bune la concursurile de titularizare susținute de către elevii de
la vocațional la finalizarea liceului
-metode și tehnici de predare- învățare moderne
-dezvoltarea curriculumului la decizia școlii
-parteneriate durabile și schimb de bune practici în domeniul educațional
-crearea unui climat socio-profesional deschis, la nivelul instituției
Ridicarea nivelului de schimb de experiență în domeniul de studii
Ridicarea vizibilitatii pe plan international. Prelungirea parteneriatelor cu
institutiile de invatamant superior partenere
Sansa data catre persoane cu venit minim
Sansa de a compara sisteme de lucru.
Sansa pentru studenți de a descoperi sistemul de învățământ din străinătate
S-au dezvoltat parteneriate internationale si a schimburilor de bune practici,
prin care s-au derulat si alte activitati scolare cu elevii decât stagii de
pregatire profesională. S-au discutat diverse activitati cu elevii pentru
perioada 2021-2027. S-a schimbat mentalitatea cadrelor didactice, câteva
cadre didactice si-au dezvoltate competentele lingvistice și au insusit noi
metode de predare. A promovat intelegerea interculturala. A crescut calitatea
prestarii serviciilor de educatie si formare ale institutiei noastre.A contribuit la
insertia tinerilor pe piata muncii internationale prin recunoasterea rezultatelor
invatarii.
S-au realizat mobilitati pentru studentii din anii superiori de studiu, mastere si
teze de doctorat in binom, schimburi interculturale benifice pentru studentii
ambelor universitati. Cadrele didactice au tinut prelegeri de inalt nivel stiintific
facandu-se posibile colaborari la nivel european
să răspundă noilor fenomene cum ar fi internaționalizarea educației,
schimburi de experienta
Schim de bune practici, internationalizare.
schim de tehnic de predare intre scoli europene
schimb cultural, prezentarea invatamantului romanesc in exterior, afirmarea
calitatea acestuia prin modul de selectare a studentilor Erasmus+ si prieteni
de peste granite!
Schimb de bună practică, interculturalitate, multilingvism, incluziune
socială,cooperare, dezvoltarea abilităților digitale, lingvistice, cu alte cuvinte
promovarea valorilor europene în educație!
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schimb de bune practici în domeniul STEM
Schimb de bune practici la nivel european.
Schimb de bune practici, coeziune, performanta
schimb de bune practici, consolidare parteneriate, reach out comunitar
schimb de bune practici, cooperere, parteneriate starategice, creșterea
stimei de sine, a motivației, perfecționare
rezultate intangibile: încrederea agentilor economici în școală și cresterea
atracticității școlii.
schimb de bune practici, dezvoltarea abilităților lingvistice ale cadrelor
didactice dar și ale elevilor
Schimb de bune practici, viziune , motivație
Schimb de experienta cu copiii din alte țări, cunoașterea altor sisteme
educationale și valori culturale.
schimb de experienta cu parteneri externi
Schimb de experienta intre scoli in domeniul curricular
Schimb de experienta pentru elevi
Schimb de experienta si bune practice, formare de retele, sustenabilitate pe
termen lung
Schimb de experienta unic , aducerea la nivel european calitatea
învățământului si pregatirea pentru piata muncii( atât locală,cât și europeană)
Schimb de experienta, abordare diferita a invatamantului universitar
Schimb de experienta, de idei, de tehnici.
Schimb de experienta, observarea bunelor practici
Schimb de experienta, practici noi de intervenție în educație
Schimb de experiente de bună practică la nivel european, vizibilitate în spațiul
educațional european, noi competențe și abilități de lucru dobândite,
racordarea la o rețea europeană de instituții din domeniul educației
Schimb de experiente si cunistinte cu persoane din alte tari
Schimb de experiente, de know how si de bune practici
Schimb de experiente, renume, imagine mai bine a tarii si universitatii gazda,
oportunitati enorme pentru beneficiari pe toate planurile: personal,
profesional, educational.
Schimb de experiența între școlile partenere,colaborarea între elevi,între
cadrele didactice.
Schimb de experiența și identificarea de bune practici.
Schimb de experiența, dezvoltarea orizonturilor profesionale.
Schimb de experiența, noi cunoștințe și o buna dezvoltare profesională
Schimb de experiență cu universități europene
Schimb de experiență între elevii, profesorii din școala noastră și elevii,
profesorii din alte școli europene
Realizarea de activități atractive
Dezvoltarea competențelor digitale, lingvistice și de comunicare
Schimb de experiență și idei, îmbunătățirea activității didactice, comunicare
eficientă cu partenerii de proiecte, promovarea cetățeniei active si a dialogului
intercultural
Schimb de experiență și modele de bune practici.
Schimb de experiență, imbunătățirea activității, colaborări viitoare in cercetare
Schimb de experiență, posibilitate de învățare în contexte diferite.
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Schimb de experiență, relații între cadre didactice din țări diferite
Schimb de experiență, viziune asupra aducației
Schimb de experiențe, îmbogățirea cunoștințelor, abordări noi
Schimb de idei, oportunitatea de a vedea activitățile asemănătoare din alte
țări crește mult dezvoltarea participantului.
Schimb intercultural, de experienta, deschidere catre noi orizonturi
Schimbarea atitudinii față de elevii cu cerințele educaționale speciale.
Schimbarea mentalitatii elevilor si cadrelor didactice
Schimbarea mentalitatii, o mai buna acceptare a noului, viziune
Schimbarea mentalității.
Schimbarea perceptiei si a modului de gandire in legatura cu practicile
educationale din alte tari.
Schimbarea profundă a atitudinii, deschiderea orizontului de cunoaștere.
Schimbi de bune practici, colaborarea cu alte cadre didactice si institutii,
cunoasterea culturii organizationale din scolile partenere, posibilitatea de a
cunoaste sisteme de invatamant din alte tari, oportunitatile oferite elevilor
(socializare, colaborare, informatii culturale etc).
Schimbul cultural
Schimbul cultural si lingvistic, dezvoltarea personala si profesionala
schimbul de bune practici
introducerea în curriculum la decizia scolii a unor materii in stransa legătură
cu formările din cadrul proiectelor ERASMUS
Schimbul de bune practici este plusvaloarea adaugata in identificarea de
soluții pentru eficientizarea activitatii cu elevii noștri.
Schimbul de bune practici in desfășurarea procesului didactic.
Schimbul de bune practici in domeniul educatiei, al administratiei scolilor,
implicarea intregii comunitati si in special a elevilor, profesorilor si a parintilor,
comunicarea in limbi straine, cunoasterea traditiilor, diversitatea, ospitalitatea,
implicarea activa in dialogul intercultural, formare de nivel european.
schimbul de bune practici intre cadre si scoli din diverse tari europene
Schimbul de bune practici intre organizatii din tari diferite
schimbul de bune practici la nivel european a adaugat plusvaloare calitatii
managementului unitatii si educatiei oferite de scoala noastra.
Schimbul de bune practici la nivel internațional.
Schimbul de bune practici la toate nivelurile + educational, managerial, etc.
-schimbul de bune practici pentru promovarea dialogului intercultural
Schimbul de bune practici si inovatie in educatie
Schimbul de bune practici și experiențe între tarile Europene, consolidarea
dialogului transcultural și a identității Europene comune.
Schimbul de bune practici
Informarea, contactul cu alte sisteme de invatamant. Preluarea, adaptarea
unor strategii noi. Colaborarea cu partenerii europeni, implicarea intregii
comunitati
Schimbul de bune practici, cresterea increderii elevilor si cadrelor didactice in
rolul lor in sistemul educational european, dezvoltarea sentimentului de
apartenenta la UE
Schimbul de experienta si de bune practici a fost foarte interesant si util.
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Schimbul de experienta cu parteneri din același domeniu, ceea ce in alte
finanțări nu sunt posibile.
Schimbul de experienta cu universitatile din alte tari, si la nivel de profesori si
metode, si la nivel de studiu in sine.
Schimbul de experienta dintre oameni din medii de invatare diferite
Schimbul de experienta dintre universitati aduce un beneficiu major fiecarei
persoane implicate.
Schimbul de experienta directa si uniformizarea educatiei/comunitara in
Europa cu scoala noastra
schimbul de experienta intre participanti
Schimbul de experienta profesionala si mai ales culturala, dezvoltare
personala si profesionala.
schimbul de experienta si accesul la exemple de buna practica
Schimbul de experienta si accesul direct la exemple de bune practici; lucrul in
echipe multinationale ( profesori/elevi)
Schimbul de experienta si bune practici in domeniul abandonului scolar.
Schimbul de experienta si cunoasterea de bune practici care au condus la
intarirea profesionalizarii activitatii
Schimbul de experienta si de bune practici cu alte tari ne-a ajutat institutia sasi largeasca orizonturile din punct de vedere organizational, educational si
cultural.
schimbul de experienta
contactul cu institutii, biblioteci, personal didactic nou
Schimbul de experienta, oportunitatea de a afla viziunea altora,
interculturalitatea.
Schimbul de experienta, asigurarea colaborarii eficiente intre institutii,
dezvoltarea institutiei beneficiare
Schimbul de experienta, cursurile de formare internationale conduc la
cresterea calitatii in educatie
Schimbul de experienta, incurajarea tolerantei si a dialogului intercultural.
Schimbul de experienta, metode si tehnici noi de predare-invatare-evaluare,
materiale didactice, posibili parteneri in viiroare proiecte, imbunatatirea
competentelor de limba.
Schimbul de idei despre educația tinerilor, conștientizare asupra unității in
diversitate.
Schimbul de metode/ bune practici cu partenerii din proiect
Mai multe proiecte in derulare in scoala noastra
Dezvoltarea competențelor de comunicare intr-o limba straina
Schimburi de bune practici cu reprezentantii altor instituții europene, în scopul
dezvoltării profesionale si personale.
Schimburi de experienta cu organizatii similare din UE, formularea de politici
publice comune.
Schimburi de experienta, crearea unor parteneriate cu organizatii dinEuropa,
dezvoltarea unor programe inovatoare bazate pe cercetare, diversitate.
Schimburi de experienta, cu alti colegi din alte tari.
Punerea in aplicare a noi metode de predare-invatare
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-schimburi de experiențe
-învățare reciproc
-promovarea multicultularității
Schimburi de idei, valori, concepte, perspective
Schimburi interculturale, alinierea la nivel european a sistemului de educație
și formare
Schimburile de experiență, dezvoltarea competentei de comunicare intr-o
limba străină atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi.
schimburile de informatii si experienta cu scoli din alte tari despre ale caror
sisteme de educatie nu stim prea multe sau chiar nimic.
schimburile interculturale si cunoasterea sistemelor de educatie din alte tari,
precum si contactul cu persoane omoloage din acele tari, care faciliteaza
cunoasterea reciproca si schimburile de experienta
schimburile intreculturale, imbunatatirea metodelor de predare, identificarea
de modele de bune practici, padaptarea si preluarea unora dintre acestea
Scoala deschisa cooperarii transnationale, aplicarea de metode de predare
moderne, elevi cu creativitate sporita si abilitati de comunicare in limbi straine
mai dezvoltate, etc
Scoala este mai vizibila, mentalitatile incep sa se schimbe, exista mai multa
deschidere si disponibilitate pentru schimburo de experienta.
Scoala noastra a obtinut titulatura de Scoala Etwinning, a crescut vizibilitatea
scolii prin intermediul proiectului. Abordarea unor tehnici, strategii si
competente dobândite în cadrul mobillitatilor de formare; parteneriatul cu
instituțiile furnizoare; un grad de receptivitate crescut al școlii față de
metodele interactive de predare/ nonformale.
Scoala si practicile noastre devin cunoscute in Europa.
Se beneficiaza mult din schimburile interculturale. Cadrele didactice devin
mai bine pregatite. Abilitatile lingvistice se imbunatatesc.
Se consolodeaza colaborarile dintre universitatea noastra si universitatile
partnenere si de asemenea, se initiaza noi colaborari.
Se creeaza parteneriate prin care se aduc conostiinte de afara.
Se creeaza un efect reputational pozitiv pentru beneficiari astfel incat
potentialii cumparatori sau colaboratori apealeaza cu incredre la institutiile
implicate in proiecte Erasmus+.
Se creeaza premisele de colaborare pentru viitoare propuneri de proiecte
avand ca "garantie" participarea ca partner in proiecte actuale sau trecute.
Se creează schimb de experiențe între ambele universități, astfel se
îmbunătățesc diferite aspecte la fiecare din ele, deoarece studentul este cel
care trage concluziile si face recomandări .
Se face conexiunea intre mai multe culturi.
Se mentine atentia publiculuu asupra Uniunii Europene si a beneficiilor pe
care le aduce aceasta in viata cetatenilor.
Se oferă o oportunitate imensă pentru elevii cu dizabilități de a participa la
activități desfășurate în diferite țări europene, îmbogățind elevii cu experiențe
de viață importante care contribuie la dezvoltarea lor pe toate palierele.
Se va dezvolta cultural
Semestrul făcut în Paris m-a inspirat enorm de mult. Așa că m-am întors în
anul III cu noi dorințe și idei ce pot apărea în activitatea mea în calitate de
student Unarte.
Seriozitate, corectitudine, disponibilitate
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Siguranta, incredere
Sincer nu inteleg intrebarea. Daca prin institutia beneficeara se refera la
Universitatea in cadrul careia am participat la programul Erasmus ( home
university) atunci consider ca universitatea ofera mai multe o gama larga de
oportunitati studentilor si in general educatiei. Daca institutia beneficiara este
individul participant al programului atunci consider ca proiectele Erasmus
largesc orizontul si ofera oportunitati educationale.
Sistemul de creditare trebuie să fie mai egal, and the universities should
upload to one site their table of material, so we don't have to search them
individually.
Socializarea si cunostintele acumulate
Socializarea și schimburile de culturi educationale, mentalități
Solidaritate
Solidaritate, Dezvoltare competențe pentru tineri, Toleranță, Coeziune,
Implicare civică, cetățenie activă
Soluții noi în sistemul de educație și formare profesională inițială
Spectru larg de oportunități internaționale
Sporirea recunoasterii instituției.
Sprijin atât material cât și informațional.
SPrijin oferit tinerilor cu oportunitati reduse, promovare toleranta si diversitate
culturala, promovare colaborare internationala si interculturala, promovarea
pacii, si promovarea implicarii active a tinerilor
Sprijin pentru dezvoltare organizationala si mentinerea si consolidarea
parteneriatelor intre organizatii.
sprijina colaborarea cu alte organizatii de la nivel european
Sprijină integrarea demersurilor scolii intr-un context european, sprijină
schimbul de bune practici, contribuie la dezvoltarea resurselor educaționale,
promovează valorile europene în rândul comunității educationale,
Sprijinul oferit tinerilor să găsească modalități de răspuns la provocările lumii
contemporane.
Stabilirea de contacte în domeniul educației între instituții de învățământ ce
aparțin unor culturi diferite din UE.
Stabilirea unor parteneriate cu beneficii majore pentru studenti prin
incurajarea interactiunii interculturale
stabilitate in comunitate in domeniul tineret
Stabilitrea de noi legaturi personale si institutionale.
Stagiile de pregatire practica in firme de pe piata muncii europene si
pregatirea profesorilor desfasurata pentru buna organizare a acestora,va
contribui la atingerea principalului obiectiv institutional:asigurarea de sanse
egale la educație în context național și internațional printr-o pregătire teoretică
și practică de calitate,care să asigure inserția pe piața muncii și integrarea
într-o societate dinamică de tip european
Stimularea dezvoltarii si consolidarii parteneriatelor internationale
stimularea motivatiei elevilor pentru invatarea limbilor straine, pluriculturalism,
toleranta, respect reciproc, cunoasterea sistemelor de invatamant din Europa,
dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice
Studenti care sunt conectati cu alte parti din EU
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Studenti reusesc sa invete foarte multe lucruri noi, beneficiaza de cursuri pe
care poate la institutia lor de baza nu le ar fi avut, cunosc si traiesc intro
cultura diferita si teusesc sa creeze multe relatii noi cu altii studenti din alte
tari europene
Studentii beneficiari ai mobilitatilor Erasmus au ocazia de dobandi cunostinte
pe care sa le aplice in tara, ceea ce ofera un plus institutiilor beneficiare.
Studentii beneficiari isi aduc aportul in reprezentarea institutiei, afisand buna
calitate a invatamantului superior romanesc, o valoare ce merita a fi
europeana.
Studentii care au beneficiat de un stagiu Erasmus+ se intorc in institutia
beneficiara cu o experienta noua (academica si culturala) pe care o pot
impartasi cadrelor didactice si colegilor spre dezbatere, evaluare si eventual
implementare.
Studentii isi dezvolta un orizont cultural extraordinar si isi depasesc propriile
limite si patternuri limitative.
Studentii plecati in Erasmus se intorc cu concepții noi benefice pentru
instituția care i-a trimis.
Studentii pot avea parte din modalitati de educatie din toata Europa
Studentii primesc oportunitati diverse
Studentii sunt supusi unor tehnici de invatamant noi si, prin feeback-ul lor,
acestea se pot aplica si in institutia beneficiara.
Studentul revine in tara cu o perspectiva mult mai ampla asupra domeniilor
pe care le aprofundeaza, cu nivelul unei limbi straine imbunatatit si cu o doza
mai ridicata de self-esteem.
Studenții au posibilitatea să cunoască alte țări, respectiv, alte mentalități.
Erasmus este o oportunitate de a învăța ceva nou din altă parte a lumii, iar la
reîntoarcere să o poți aplica în țara ta.
Studenții se întorc din mobilități cu idei noi pe care le pot sugera sau aplica în
instituțiile beneficiare ale acestor proiecte. Și anume cu obiecții sau propuneri.
Studenții vin cu idei și păreri noi privind educația și învățământul european
Studenților și profesorilor li se deschid orizonturile
Sund determinante privind legăturile cu universităților partenere, pentru
realizarea de parteneriate precum și pentru relațiionarile profesionale având
ca scop dezvoltarea profesională
Sunt consolidate dimensiunile internationale ale activitatilor de educatie si
formare.
Sunt mult mai largi în ceea ce privește posibilitățile de a stabili legături cu
universitățile din statele nemembre ale UE.
Sunt necesare pentru elevi și cadrele didactice pentru îmbunătățirea
practicilor și dezvoltarea competentelor
Suport metodologic și dezvoltarea profesională a cadrelor implicate.
Sustine educatia internationala a studentilor romani.
Șanse, oportunități, experiențe unice care contribuie la formarea unui
comportament social diferit, îmbunătățit.
Școala este deschisă spre oportunități europene, este o efervescență
creatoare și benefică în realizarea activităților proiectului
Școala noastră a devenit cunoscută în diferite țări din Uniunea Europeană.
Am avut mai multe parteneriate câștigate datorită proiectului Erasmus.
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Școala noastră fiind o instituție pentru copii cu dizabilități, consider că aceste
proiecte Erasmus aduc un mare plus în ceea ce privește integrarea socială a
acestora.
Te ajuta sa iti largesti orizonturile, sa vezi alte puncte de vedere si sa fii
constient de punctul in care te situezi acum
Te ajuta sa promovezi institutia beneficiara.
tehnicile de predare si lucrul cu studentii observate la institutiile partenere
Toata lumea are de castigat, profesori, elevi, comunitatea locala, scoala.
Orizonturi noi, gandire noua, spirit de echipa tolerant.
Toate achizițiile de la cursul (There 's An App For That) din februarie au fost
implementate la nivelul școlii, fiind extrem de utile în contextul pandemiei, Am
reușit să organizăm atelierele de lucru chiar înaintea declarării stării de
urgență, astfel că toți colegii știau în martie cum se lucrează cu o platformă
educațională.
Toleranta , cunoasterea, legaturile intre partnerei,
Toleranta culturala si deschidere de noi orizonturi profesionale si personale
Toleranță, colaborare, îmbunătățirea calității actului didactic
Transferabilitatea bunelor practici, deschidere pentru formare transnațională,
finanțarea europeană
Transferul de cunoaștere și bune practici între instituțiile membre ale unui
consorțiu, experiența în implementarea proiectelor finanțate la nivel
European.
Transferul de expertiza și facilitarea colaborărilor la nivel instituțional și
individual
transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare şi schimbul de
experienţă la nivel european
Transferul unor bune practici locale / naționale către parteneri și co-crearea
unor noi practici.
Transformarea sistemului de educatie in concordanta cu actualele
transformari socio-economico-culturale.
Translatare de bunele practici intre universitatile partenere
Transparenta si creativitatea
Transparenta, imbunatatirea relatiei cu parintii, imbunatatirea calitatii actului
educational
Transparenta, suport
Un ajutor foarte mare pentru renumele institutiei, deoarece in urma
experientelor participantilor rezultatele sunt remarcabile.
Un alt mod de a preda.
Un impact major mai ales pentru tinerii din mediul rural. Le schimba percepția
cu privire la dezvoltarea lor în viitor.
Un nou plan de dezvolare la nivel institutional
Un plus de calitate dat de schimbul de experienta.
un plus de relevanta si uniformizare a informatilor predate cu cele din restul
Europei
un plus important in dezvoltarea institutiei, a profesorilor si elevilor
Una consistenta, permitand echipei noastre sa isi dezvolte abilitatile de a
lucra in parteneriate internationale.
Una cu un impact social foarte mare
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Una dintre valorile adăugate de proiectele Erasmus+ în dezvoltarea
dimensiunii europene a instituției beneficiare este toleranța și mai mult decât
atât, flexibilitatea.
Una f importanta, avand in vederecontactul direct cu parteneri straini.
Una foarte buna ,deoarece am avut șansa de a vedea și alte moduri de
abordare a implementării TIC în procesul educativ.
Uniformizarea curicullelor la diferite programe de studii pentru inavamantul
superior, realizarea unor schimburi benefice in cea ce priveste actul de
predare si al cercetarii stiintifice
Uniformizarea curriculei si implementarea cursurilor online
unii profesori si-au imbunatatit competentele de comunicare intr-o limba
straina, altii au initiat diverse proiecte cu institutii partenere din strainatate,
altii au devenit mai deschisi la diverse proiecte europene
Unitatea a devenit recunoscuta la nivel judetean si național; urmare
proiectului KA1, cadre didactice din unitate au format peste 150 de cadre
didactice la nivel national in cadul cursului "Metode de utilizare a tehnologiei
in gradinita" ( CCD TR)
Unitatea beneficiara face uz (si va face in continuare) de materiale didactice
create in cadrul anumitor parteneriate strategice sau materiale care se au in
vedere in cadrul proiectului strategic care se implementeaza.
Unitatea noastra scolara si-a propus promovarea incluziunii sociale si a
bunastarii elevilor prin proiecte care abordeaza problema lipsei de informatie
cu privire la nevoile si abilitatile elevilor. Astfel, proiectele au ca scop
cresterea capacitatii de integrare sociala a beneficiarilor finali, cat si
consilierea si orientarea scolara a acestora, pentru a face fata provocarilor
societatii contemporane. Dezvoltarea unor activitati alternative de integrare a
tinerilor contribuie la reducerea abandonului scolar prin active ale aceleiasi
comunitati, fapt ce face actiunea mai durabila, intrucat se dezvolta din interior
si nu din exterior.
Unitatea și comunicarea între Universitățile Europene
Universitatea devine mai vunoscuta si in alte tari si atrage studenti straini.
Universitatea noastra are prestigiul de a fi cea mai activa din punct de vedere
al programelor erasmus in medicina(umfst)
Utilitatea este data de crearea unor noi oportunitati de relationare intre
institutii, dezvoltand atat calitatea invatamantului cat si formarea comunitara.
-utilizarea și dezvoltarea aptitudinilor de comunicare prin intermediul TIC
(elevi și profesori)
-dezvoltarea abilităților de comunicare într-o limbă străină (elevi și profesori)
-dezvoltarea gândirii creative și a gândirii critice, a muncii în echipă
-utilizarea
Va deveni o instituție mai responsabilă față de actul educativ și fată de proprii
educatori și educabili.
Valoare adaugata foarte mare, deoarece este o Universitate foarte mare cu
11 facultati, numerosi studenti si profesori, iar proiectele Erasmus+ contribuie
semnificativ la dezvoltarea dimensiunii europene.
Valoare adăugată cred ca este experiența mobilității Erasmus +. Faptul ca o
mobilitate te poate scoate din cercul tău strâmt România este extraordinar.
Valoare adăugată de proiectele Erasmus+ în dezvoltarea dimensiunii
europene a instituției respective este prin oportunitatea oferită de a studia
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într-un alt sistem, și prin opiniile studențiilor dezvoltarea spectrumului
Universitar.
Valoare adăugată vizează in primul rând schimburile de bune practici între
profesori, precum și dezvoltarea emoțională și personală a elevilor.
Valoare adăugată:
- managementului de proiect
-formării cadrelor didactice
-aplicării la clasă a metodelor centrate pe elev
-utilizarea tehnologiei digitale
Valoarea acestora este data de faptul ca promovează înțelegerea mai multor
culturi.
Valoarea adaugata a acestui proiect aduce un plus in dezvoltarea dimensiunii
europene a scolii, deoarece este primul proiect european implementat de
scoala noastra.
Valoarea adaugata a programului Erasmus+ este reprezentat de impactul
proiectului pe mai multe nivele: al participantilor, a caror dezvoltare personala
si profesionala reprezinta principalul obiectiv al mobilitatii, al institutiilor
participante, al sistemelor educationale si, nu in ultimul rand, al intregului
context local si European
Valoarea adaugata a proiectelor ERASMUS + 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 a proiectelor se evidentiaza prin: actualizarea
competentelor didactice acordarea la sistemul european de abordare
didactica , diversitate si incluziune, participare activa.
Valoarea adaugata a proiectului a constat 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- promovarea patrimoniului cultural nationla si
european.
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- educație pentru mediu, educație ecologică
Valoarea adaugata a proiectului Erasmus+ este nu numai o schimbare de
experienta, cunoasterea noilor oameni de specialitate, ci si ducem faima
universitatii in stainatate.
Valoarea adaugata consta in crearea de relatii internationale, care contribuie
la prestigiul scolii, atragerea de elevi in cadrul unitatii de invatamant, dar si
cresterea calitatii actului didactic.
Valoarea adaugata consta in principal in extinderea retelei de parteneri la
nivel european si mondial. Prin mobilitatea cadrelor didactice se observa o
crestere semnificativa a aplicatiilor la proiecte si programe internationale si
binenteles experienta dobandita de studenti.
Valoarea adaugata de aceste proiecte consta in cooperarea cu tarile
europene pentru realizarea stagiilor de practica in conditii reale de munca si
cresterea insertiei elevilor pe piata muncii, dezvoltarea invatamantului
profesional dual din CT Mihai Bravu.
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Valoarea adaugata de proiecte Erasmus+ este considerabilă in dezvoltarea
dimeniunii europene.
Valoarea adaugata de proiectele Eramus + in cadrul universitatii beneficiare
este surprinsa prin noi parteneriate cu alte institutii si studenti cu o mai buna
formare.
Valoarea adaugata de proiectele Erasmus + in dezvoltarea dimensiunii
europene a institutiei beneficiare consta in promovarea imaginii scolii in
randul scolilor europene care se poate face realiza doar prin intermediul
acestor proiecte Erasmus +, dezvoltarea spiritului de cooperare printre scolile
europene in vederea conceperii unor noi proiecte, dezvoltarea de
competente/abilitati la beneficiari pentru piata muncii.
Valoarea adaugata de proiectele Erasmus este, cu siguranta, imbunătățirea
calității serviciilor de educatie , dezvoltarea de competente si abilitati pe piata
muncii europene
Valoarea adaugata de proiectele Erasmus in dezvoltarea dimensiunii
europene a institutiei beneficiare este una considerabila. Schimbul de
experienta si dezvoltarea unor relatii profesionale puternice dintre partenerii
proiectelor Erasmus+
Valoarea adaugata este foarte mare, deoarece sunt implementare in
universitate foarte multe proiecte de tip Erasmus+
Valoarea adaugata este foarte mare. In noul plan de dezvoltare al colegiului,
pentru perioada 2020-2025 exista axe si tinte strategice a caror indeplinire se
va realiza numia prin intermediul proiectelor europene. A fost definitivat in oct
2020 Planul de internationalizare a colegiului pentru perioada 2020-2027.
Valoarea adaugata este insasi ideea de Europa unita prin multiculturalitate
dar si prin educatia tineretului spre acceptarea alteritatii si cautarea scopului
comun.
Valoarea adaugata in dezvoltarea dimensiunii europene a institutiei noastre
este mare.
Valoarea adaugata se realizeaza pe toate planurile respectiv institutia noastra
a beneficiat de schimb de experienta la nivel european prin stagiile de
formare desfasurate in tarile partenere.
Valoarea adaugata:
-imbunatatirea calitatii procesului de invatamant;
-dobandirea/dezvoltarea de catre elevi/profesori a unor noi competente,
abilitati in domeniile electric/electronica-automatizari;
-dezvoltarea competentelor interculturale, sociale, comportamentale;
-obtinerea documentului Europass Mobility;
-sporirea prestigiul scolii noastre prin promovarea de noi proiecte europene.
Valoarea adaugată este una considerabilă, pentru că implicarea unei instituțiil
în proiectele Erasmus+ deja înseamnă stabilire de noi parteneriate cu
instituțiile partenere din UE.
Valoarea adăugată a implementării proiectelor Erasmus + constă în
îmbunătățirea calității procesului de formare a elevilor în vederea integrării pe
piața muncii, dezvoltarea serviciilor educaționale oferite de școală,
dezvoltarea la elevi și profesori a competențelor profesionale și a celor
specifice cetățeniei globale europene.
Valoarea adăugată constă în modul în care se schimbă în bine percepția
beneficiarilor despre viață, despre ei înșiși, despre posibilitățile și
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oportunitățile pe care le au și despre cum pot beneficia de oportunitățile care
apar în sfera lor de interes.
Valoarea adăugată de proiectele Erasmus + in dezvoltarea dimensiunii
europene se reflecta in îmbunătățirea procesului instructiv educativ prin
implementarea bunelor practici si prin aplicarea informatiilor si competentelor
însușite la cursurile de formare.
Valoarea adăugată de proiectele Erasmus în dezvoltarea dimensiunii
europene se manifestă la nivelul practicilor de predare și al colabărării
interinstituționale.
Valoarea adăugată de proiectele Erasmus+ în dezvoltarea dimensiunii
europene a instituției beneficiare constă în promovarea acestei instituții în
comunitatea europeana.
Valoarea adăugată de proiectele Erasmus+ este dată din abilitățile dobândite
de participanții la acestea care, la rândul lor, vor transmite cele învățate
altora.
Valoarea adăugată de proiectele Erasmus+ în dezvoltarea dimensiunii
europene a instituției beneficiare constă prin a avea parteneriate europene
prin intermediul voluntarilor SEV care vin din diferite țări ale Uniunii Europene.
Valoarea adăugată de proiectele Erasmus+ în dezvoltarea dimensiunii
europene a instituției beneficiare rezidă în contactul pe care participanții îl iau
cu strategiile didactice folosite în țări din spațiul european, împărtășirea
experiențelor și eficientizarea propriilor metode în vederea creșterii
randamentului tuturor actorilor implicați în actul educațional.
Valoarea adăugată de proiectele Erasmus+ în instituția beneficiara sunt: ca
elevii au avut o experienta minunata și frumoasa de experimentat, de unde au
venit cu multe informații utile
Valoarea adăugată de proiectele Erasmus+ pentru organizatia noastra:
-Extinderea zonei de dezvoltare a parteneriatelor europene;
-Noi competente europene pentru definirea unui nou profil al profesiilor in
domeniul MEDIA;
-Expertiza imbogatita pentru gestionarea proiectelor Erasmus+;
-Prestigiu, incredere si capacitate sporita de integrare in retele europene de
formare profesionala in domeniul MEDIA.
Valoarea adăugată de proiectul Erasmus + in dezvoltarea dimensiunii
europene a școlii noastre a fost benefică și de mare importanță.
Valoarea adăugată este de integrare a diversității in facultate, atat din partea
studenților, dar și din partea profesorilor care vin din alte țări.
Valoarea adăugată se refera la schimbul de experienta desfășurat în cadrul
proiectului prin alinierea la sistemul educational european .
Valoarea adăugată vizează mai multe aspecte: îmbogățirea resursei umane
cu noi tehnici de predare, deschiderea spre modernizarea metodicii predării,
creșterea capacității de adaptare la noul context pandemic și la generalizarea
tehnologizării învățământului, dezvoltarea de rețele interșcolare la nivel
european cu care să implentăm diverse proiecte viitoare.
Valoarea cat si impactul programului Ersmus este foarte buna si importanta.
Se ofera oportunitati de internship cu posibilitate chiar de angajare la final,
studierea unei limbi straine si practicarea acesteia.
Schimbarea mentalitatii, modului de gandire si aflarea de noi oportunitati pe
care spatiul europen ti-l poate oferi in momentul de fata.
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Valoarea consta in deschiderea oportunitatilor pentru domeniu de activitate,
evaluarea diferentelor existente intre practicile de specialitate,
multiculturalism.
Valoarea consta in diseminarea informatiei in randul colegilor nostri si in
implementarea metodelor si tehnicilor moderne de lucru cu elevii in cadrul
procesului educational de predare-invatare-evaluare prin joc si activitati nonformale.
Valoarea constă în interculturalitatea promovată de proiectele Erasmus+.
Valoarea constă în schimbul de experienţă cu partenerii străini.
Valoarea data este exact dezvoltarea dimensiunii europene a organizatiei,
dar si cresterea profilului acesteie (organizatiei) in randul comunitatii locale
unde ea este inregistrata.
Valoarea de a cunoaste
Valoarea de experiența.
Valoarea dezvoltării profesionale
Valoarea este acceptabilă și corecta
Valoarea este deosebit de importanta deoarece reuseste sa aducă împreună
culturi diferite dar cu acelasi substrat de valori.
Valoarea este foarte mare, mai ales în dezvoltarea personală și profesională
a elevilor, profesorilor, cu influență asupra părinților, asupra politicilor
educaționale și manageriale ale colegiului.
Valoarea este incontestabilă, experiente de învățare, schimburi de bune
practici, cultura și civilizație.
Valoarea europeană adăugată, ca valoare creată prin proiecte și care
depășește ceea ce statele membre ar fi putut crea individual a provocat
respondenții la un proces de reflecție consistent.
Valoarea primordiala este colaborarea si share de best practices cu alte
organizatii din Europa, si nu numai. Mai mult este esentiala in dezvoltare de
noi retele, si inovare in mai multe domenii: mediu, digital tools etc.
Valoarea principala adăugată consider ca este dezvoltarea profesionala a
cadrelor didactice din toate domeniile de predare ale scolii în care funcționez,
și, implicit, dezvoltarea elevilor, beneficiari direcți ai educației în ceea ce
privește cunoștințele acumulate și bagajul de informații pe care l-am adus cu
mine din mobilitate. În acest mod, ne aliniem la standardele europene privind
abordarea moderna a educației pe care o oferim.
Valoarea proiectelor Erasmus este de o importanță deosebită pentru
dezvoltarea instituției școlare.
Valoarea socială și educațională
Valorea adăugată constă în conectarea la abordările occidentale în, de
exemplu, metodologia cercetării științifice.
Valorea adăugată este una foarte importantă și benefică, atât pentru studenți,
cât și cadre didactice
Valori adăugate prin proiectele Erasmus+ sunt: schimb de experiențe, schimb
de valori culturale
Valori europene asumate de comunitatea locala.
Valorile europene sunt promovate cu succes. Toleranța, incluziunea,
deschiderea către ceilalțisunt valori promovate prin programele Erasmus+.
Valorile tradiționale europene, solidaritate, valorificarea resurselor locale
Varietate, modalitati de abordare profesionala diferite.
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Venituri suplimentare
Schimb de idei
Vizibilitate
Vizibilitate a scolii foarte buna in comunitate; elevi foarte buni care se
orienteaza spre aceste calificari
Vizibilitate in comunitate, cooperare
Vizibilitate in domeniu cercetarii
Vizibilitate in spatiul european a institutiei beneficiare.
Vizibilitate internationala pentru multi beneficiari in posibilitatea
alaturarii/crearii unui network si schimb de bune practici, majoritatea din
segmentul educatiei non formale.
-Vizibilitate internațională
-Colaborarea în cadrul echipelor transnaționale
-dezvoltarea unui curriculum la nivel european
Vizibilitate la nivel european
Cadre didactice bine pregatite
Vizibilitate la nivel international
Alinierea la cele mai inalte standarde de invatamant universitar
Vizibilitate mai buna a insitutiei pe la nivel european, oportunitati de
cooperare mai multe, implicare in mai multe proiecte si dezvoltarea de
parteneriate functionale.
vizibilitate, imbunatatirea actului educativ, contacte cu institutii internationale
de profil
vizibilitate, colaborare, tranfes de know how
Vizibilitate, cooperare internațională, creșterea calității formării profesionale și
dezvoltarea de competente tranaversale
-vizibilitate, formarea profesională a cadrelor didactice la nivel european,
promovarea cetățeniei active și a dialogului intercultural etc.
vizibilitate, implicarea in imbunatatirea cercetarii, comunicarii si colaborarii cu
alte institutii
vizibilitate, internationalizare, renume
Vizibilitate, promovare, experiențe și perspective noi, coeziune socială
Vizibilitate, schimb de informatii profesionale, dezvoltare personala
-Viziune intergrata,unitara
Viziune largita
Vizualizare larga, dezvoltarea competentelor, cunoasterea activitatilor
partenerilor castigand experiente, lucru in echipe, cooperare
Voluntarii își aduc cultura cu ei, iar tinerii noștri sunt deschiși să afle mai
multe despre ei. Ele ajută la răspândirea importanței învățării non-formale. Cu
prezența lor, ei deschid ochii localnicilor: ajutorul pentru alții merită!
Vom avea o generație mai deschisă, mai cu experiență, mai sensibilă la
proiecte internaționale cât și profesional, cât și uman.
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