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Scoala Gimnaziala „Otilia Cazimir” a primit acreditare
Erasmus+ in domeniul educatie scolara, valabila in perioada

2021-2027.

O 1

scaderea cu 30% a

numarului elevilor

care participa

inactiv la ore sau

absenteaza, prin

pregatirea

profesorilor in

domeniul

leadership-ului

educational;

O3

imbunatatirea

rezultatelor elevilor din

clasele cu profil intensiv

de predare a limbii

engleze prin

participarea la

cursuri de limba

engleza pe tema

dezvoltarii durabile;

O2

cresterea cu 30% a

timpului alocat in

lectie folosirii

instrumentelor

digitale de catre

profesorii scolii, in

vederea imbunatatirii

calitatii actului

didactic;

O4

imbunatatirea ofertei

educationale a scolii

prin introducerea de

discipline optionale

bazate pe

metodologia CLIL.

Obiective vizate:

In primii trei ani ai perioadei de acreditare, vizam formarea a 50 de elevi si 27 de cadre

didactice, prin participarea la cursuri si activitati de tip job-shadowing in strainatate.



Lansat în 2014, programul Erasmus+ a creat numeroase oportunitati de mobilitate si

cooperare în domeniul educației,formării, tineretului și sportului. Acesta a oferit

participanților competențe si o experiență de valoare contribuind la modernizarea educației,

în întreaga Europă. Noul program (2021-2027) își propune să fie și mai incluziv, mai accesibil

și mai sustenabil. Printre obiectivele importante se numără sprijinirea tranziției digitale în

cadrul învățământului european și contribuția la construirea Spațiului european al educației.

Pentru a atinge aceste obiective, noul program a fost conceput astfel încât organizațiile să
poată avea acces mai ușor ca niciodată. Acreditarea Erasmus este esențială pentru acest

obiectiv si este un nou mod de a accesa activitățile de mobilitate din cadrul noului program.

Acreditarea Erasmus ne ofera acces la oportunități de mobilitate în scop educațional în

cadrul acțiunii-cheie 1 a programului. Acțiunea-cheie 1 sprijină organizațiile în ceea ce

privește furnizarea de oportunități de dezvoltare profesională si personală pentru

cursanți, profesori, formatori și alte categorii de personal din domeniul educației. 

Activitati sprijinite:

-Mobilitatea personalului în cadrul educației scolare

-Mobilitatea individuală și de grup a elevilor din cadrul educației scolare

Pentru a fi acreditata,scoala noastra a elaborat un plan de punere  în aplicare a unor

activități de mobilitate de înaltă calitate și va utiliza aceste activități pentru a-și îmbunătăți
oferta de educație și formare. Prin intermediul acestei acreditari, scoala noastra va

beneficia de avantajul unei finantari stabile, oferindu-ni-se, astfel, posibilitatea de a ne baza

pe sprijin din cadrul programului cu fonduri pentru noi activități de mobilitate in fiecare an,

printr-o cerere de finantare, fara a mai fi nevoie sa elaboram o candidatura anuala.

Ce 
reprezinta
acreditarea
Erasmus+?


