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ERASMUS +  2021-2027

Programul Uniunii 
Europene pentru 

educație, 
formare, tineret și sport 
în perioada 2021-2027

Buget total de peste 26 
miliarde de Euro pe o 
perioadă de șapte ani 

(2021 - 2027)

Sprijină învățarea pe tot parcursul vieții, 
dezvoltarea educațională, 

profesională și personală a oamenilor din 
educație, formare, tineret și sport.

Contribuie la creșterea durabilă, 
impulsionarea inovației și 

consolidarea identității europene și a 
cetățeniei active.



PRIORITĂȚILE PROGRAMULUI ERASMUS+ 

Transformarea digitală Incluziune și diversitate

Participarea la viața 
democratică, 

angajamentul civic

Mediul și combaterea 
schimbărilor climatice 



ACREDITAREA ERASMUS +  2021-2027

Element de noutate în programul Erasmus

Planul Erasmus – element cheie al solicitării de 
acreditare

Acces simplificat la mobilități individuale pentru 
următorii 5 ani



Planul strategic Erasmus+ 

DIRECȚIA 
STRATEGICĂ  

OBIECTIV STRATEGIC OBIECTIV SPECIFIC ACȚIUNI CHEIE REZULTAT 
STRATEGIC

1. Digitalizarea 
procesului 

instructiv-educativ

1. Integrarea 
softurilor/ 

aplicațiilor/ 
platformelor 

educaționale în 
activitatea școlii

1.1. Dezvoltarea 
competențelor digitale 

pentru cadrele didactice și 
personalul didactic auxiliar

Participarea la 
cursuri de formare 
2 mobilități p.aux.

6 mobilități c.d.
3 fluxuri

Număr crescut
de softuri, 
aplicații,

platforme ed. 
în predare 

1.2. Formarea 
competențelor digitale și de 
securitatea digitală pentru 

elevi 

16 mobilități de 
scurtă durată 

elevi
2 fluxuri 

Număr crescut
de softuri, 
aplicații,

platforme ed. 
pentru 

învățare

2.Strategii inovative 1. Predarea folosind 
metode inovative

1.1. Folosirea metodelor 
moderne de predare-

învățare: Flipped Classroom,
Outdoor Education, STEM

Cursuri de formare
15 mobilități

2 job shadowing

Învățarea 
angajată a 

elevilor 



DIRECȚIA 
STRATEGICĂ  

OBIECTIV 
STRATEGIC

OBIECTIV SPECIFIC ACȚIUNI 
CHEIE

REZULTAT 
STRATEGIC

3. Incluziune 1. Adaptarea 
strategiilor de 
predare pentru 
integrarea copiilor cu 
CES

1.1. Formarea de 
competențe pedagogice  
pentru adaptarea 
strategiilor de predare în 
vederea integrării copiilor 
cu CES

Participarea la 
cursuri de 
formare
9 mobilități

Integrarea 
elevilor cu CES 
în învățământul 
de masă

4. 
Responsabilitate 
socială

1. Folosirea 
responsabilă a 
resurselor

1.1. dezvoltarea de strategii 
pentru folosirea 
responsabilă a resurselor.

Cursuri de 
formare
8 mobilități
2 Job 
shadowing

Reducerea 
consumului de 
resurse 
neregenerabile

5. Copilul în 
familie

1. Asigurarea 
relevanței pentru 
activitățile de suport 
privind starea de 
bine a elevilor

1.1. Existența programelor 
de educație parentală și a 
formatorilor parentali

Cursuri de 
formare pe
tema
”Wellbeing and 
mindfulness”
6 mobilități

Creșterea 
rezilienței 
emoționale a 
elevilor  în 
relațiile școlare 
și familiale



ACȚIUNI CHEIE – 2022-2023
ANUL I ACREDITARE

Digitalizarea procesului instructiv-educativ
3 cadre
didactice

2 didactic auxiliar

1 cadru didactic

2 cadre didactice

8 elevi

2 însoțitori

8 elevi

2 însoțitori

Gazde mobilitate 
elevi + job shadowing

Going Digital to an Innovative Classroom – Praga

How Digital Apps Can Help Running Your School –
Zagreb/Strasbourg

Best Educational Apps for Future Teachers - Istanbul

Valencia

Barcelona


