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Ce este Acreditarea Erasmus+?
Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care organizațiile și 
instituțiile pot participa într-un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 
2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare în cadrul 
Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.

Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă este 
capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu 
sau lung. Pentru aceasta, organizația candidată elaboreaza un plan de punere 
în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan 
Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gândi 
strategic dezvoltarea.



Obiective europene

1. promovarea valorilor europene ale 
incluziunii, diversității, toleranței și 
participării democratice 

2. promovarea cunoașterii patrimoniului 
comun al Europei și bogăției în diversitate

3. sprijinirea dezvoltării rețelelor 
profesionale în Europa



● sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, 
a personalului de conducere a instituțiilor de 
învățământ și a altor categorii de personal didactic;

● promovarea utilizării noilor tehnologii și a metodelor 
inovatoare de predare;

● îmbunătățirea învățării limbilor străine și a diversității 
lingvistice în școli;

● sprijinirea schimbului și a transferului de bune practici 
în materie de predare și dezvoltare a școlilor. 

Creșterea calității predării și învățării în educația 
școlară prin:



Contribuția la crearea Spațiului European al 
Educației prin:

1. consolidarea capacității școlilor de a se angaja în 
schimburi și cooperare transfrontalieră și de a realiza 
proiecte de mobilitate de înaltă calitate;

2. transformarea mobilității în scop educațional într-o 
realitate posibilă pentru orice elev care urmează 
educația școlară;

3. promovarea recunoașterii rezultatelor învățării 
elevilor și personalului, dobândite în perioadele de 
mobilitate în străinătate. 



Standarde 
Erasmus+



1. Principii de bază:

❖ Incluziune și diversitate
❖ Sustenabilitatea și responsabilitatea față de 

mediu
❖ Educația digitală — inclusiv cooperarea virtuală, 

mobilitatea virtuală și mobilitatea mixtă
❖ Participarea activă la rețeaua organizațiilor 

Erasmus



Buna gestionare a activităților de 
mobilitate
❖ Sarcini principale — păstrarea dreptului de decizie în privința 

activităților
❖ Sprijinirea organizațiilor, a transparenței și a responsabilității
❖ Contribuțiile plătite de participanți
❖ Integrarea rezultatelor activităților de mobilitate în cadrul 

organizației
❖ Dezvoltarea capacității
❖ Actualizări periodice
❖ Colectarea și utilizarea feedback-ului primit de la participanți



Furnizarea serviciilor de calitate și a 
sprijinului pentru participanți  
❖ Aspecte de ordin practic
❖ Sănătatea, siguranța și respectarea reglementărilor aplicabile
❖ Selecția participanților
❖ Pregătire
❖ Monitorizare și mentorat
❖ Sprijin în cursul activității
❖ Sprijin lingvistic
❖ Definirea rezultatelor învățării
❖ Evaluarea rezultatelor învățării
❖ Recunoașterea rezultatelor învățării



Schimbul de rezultate și de 
cunoștințe cu privire la program  

❖ Impartasirea rezultatelor în cadrul organizației
❖ Impartasirea rezultatelor cu alte organizații și cu 

publicul interesat
❖ Recunoașterea publică a finanțării de la Uniunea 

Europeană



Obiectivele PE al școlii:
O1 - creșterea cu 20 % a numărului elevilor implicați activ în cadrul 
orelor de curs până la finalul proiectului;
O2- diversificarea ofertei educaționale a școlii cu cel puțin 5 
discipline opționale bazate abordări inovative, până finalul 
proiectului.
O3- Cresterea calitatii actului didactic prin utilizarea eficienta a  
instrumentelor digitale 
O4- Imbunatatirea compentelor lingvistice si digitale ale elevilor
O5- Formarea elevilor si a profesorilor in domeniul dezvoltarii 
durabile



➔ 2021-2022: 13 profesori vor participa la cursuri de 
formare şi activităţi de job+shadowing pe teme de 
dezvoltare a creativităţii, game-based learning şi 
educaţie non-formală;

➔ 2022-2023: 27 elevi şi 11 profesori vor participa la 
activităţi pe teme de dezvoltare durabilă şi digitalizare;

➔ 2023-2024: 27 elevi vor participa la activităţi pe teme de 
dezvoltare durabilă şi digitalizare;

Plan de mobilitate:


