PROGRAMUL ERASMUS+
2021-2027

Priorități
- Incluziune și diversitate:
-> egalitatea de șanse și de acces, incluziunea, diversitatea și echitatea
-> cei cu mai puține oportunități, inclusiv cei cu dizabilități, dificultăți de învățare, migranți, cei care trăiesc în zone rurale și
îndepărtate
- Digital Erasmus+:
->învățare digitală accesibilă și de înaltă calitate
->dezvoltarea pedagogiei digitale și a expertizei în utilizarea instrumentelor digitale pentru profesori
->învățarea și testarea la distanță și mixtă
->prioritizate proiectele care vizează creșterea capacității și disponibilității instituțiilor de a gestiona o trecere eficientă la
educația digitală
->promovarea egalității de gen și abordării diferențelor în ceea ce privește accesul și utilizarea de către grupurile subreprezentate

Priorități
- Green Erasmus:
-> consolidarea cunoștințelor, competențelor și atitudinilor privind schimbările climatice și dezvoltarea durabilă
(inclusiv curricular)
-> atenție deosebită strategiilor și metodologiilor de competențe sectoriale ecologice și dezvoltării rurale
(agricultura durabilă, gestionarea resurselor naturale, protecția solului, bioagricultura)
-> susținută testarea practicilor inovatoare pentru a pregăti cursanții, personalul și lucrătorii de tineret să devină
adevărați agenți ai schimbării (economisirea resurselor, reducerea consumului și a risipei de energie, compensarea
emisiilor amprentei de carbon, alegerea unor modele alimentare și de mobilitate sustenabile)
-> prioritate proiectelor care, prin activități de educație, de formare, de tineret și sportive, generează schimbări de
comportament în ceea ce privește preferințele individuale, valorile culturale și sensibilizarea cu privire la
dezvoltarea durabilă, la obiceiurile de consum și la stilurile de viață

Acțiuni-cheie
I. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării
1. Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
2. Activitățile la care participă tinerii
II. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
1. Parteneriate pentru cooperare:
a. Parteneriate de cooperare
b. Parteneriate la scară mică
2. Parteneriate pentru excelență:
a. Centre de excelență profesională
b. Academii Erasmus+ pentru cadrele didactice
c. Acțiunea Erasmus Mundus
Lotul 1: Programe de masterat comune Erasmus Mundus
Lotul 2: Măsuri de proiectare Erasmus Mundus
3. Parteneriate pentru inovare:
a. Alianțe pentru inovare
Lotul 1: Alianțe pentru educație și întreprinderi
Lotul 2: Alianțe pentru (punerea în aplicare a Planului de) cooperare sectorială în materie de competențe
4. Consolidarea capacităților în domeniul tineretului
5. Evenimente sportive europene non-profit

Acțiuni-cheie
III. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
1. Tineretul european împreună
2. Acțiunea Jean Monnet:
a. Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
Modulele Jean Monnet
Catedrele Jean Monnet
Centrele de excelență Jean Monnet
b. Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării
Activități de formare Jean Monnet pentru cadrele didactice
Rețelele Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Parteneriatele de cooperare










sporirea relevanței și calitatății activităților organizațiilor, dezvoltarea și consolidarea rețelelor de parteneri, sporirea
capacității de a opera în comun la nivel transnațional, stimularea internaționalizării activităților lor prin schimbul sau
elaborarea de noi practici și metode, precum și prin partajarea și confruntarea ideilor
Cine poate aplica? Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program prezintă cererea în numele
tuturor organizațiilor participante implicate în proiect
Tipuri de organizații eligibile. Orice organizație publică sau privată, stabilită într-o țară participantă la program sau în orice
țară parteneră din lume. Indiferent de domeniul în care are impact proiectul, parteneriatele de cooperare sunt deschise pentru
orice tip de organizație activă în orice domeniu al educației, formării, tineretului, sportului sau în alte sectoare
socioeconomice, precum și pentru organizațiile ce desfășoară activități care sunt transversale pentru diferite domenii (ex.
autorități locale, regionale și naționale, centre de recunoaștere și validare, camere de comerț, organizații profesionale, centre
de orientare, organizații culturale și sportive
Parteneri. Pot să implice „parteneri asociați” din sectorul public sau privat care contribuie la punerea în aplicare a unor
sarcini/activități specifice ale proiectului sau care sprijină promovarea și sustenabilitatea proiectului. Aceștia nu sunt
considerați parteneri de proiect și nu primesc niciun fel de finanțare dar implicarea lor în diferitele activități trebuie descrisă
în mod clar în propunerea de proiect
Numărul și profilul organizațiilor participante. Min. 3 organizații din trei țări diferite participante la program. Nu există un
număr maxim de organizații participante la un parteneriat. Toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la
momentul solicitării unui grant

Parteneriatele de cooperare


Locul desfășurării activităților. Toate activitățile trebuie să aibă loc în țările organizațiilor care participă la proiect.
Activitățile se pot desfășura și la sediul unei instituții a UE, chiar dacă în cadrul proiectului nu există organizații
participante din țara care găzduiește instituția.



Durata proiectului. 12-36 luni



Activități eligibile. Activități de învățare, predare și formare pentru personal, lucrători de tineret, cursanți și tineri pentru a
sprijini punerea în aplicare a proiectului și realizarea obiectivelor acestuia. Participanții eligibili la activități de învățare,
predare și formare includ: personal didactic și nedidactic109 precum profesori universitari, cadre didactice, formatori și
alți membri ai personalului care lucrează în organizațiile participante; lucrătorii de tineret; cadre didactice și experți invitați
din organizații neparticipante; ucenici, cursanți din domeniul EFP, studenți din învățământul superior, cursanți adulți și
elevi din organizațiile participante; tineri din țările organizațiilor participante; membri ai personalului sportiv precum
antrenori, directori sau instructori; sportivi, arbitri



Valoare. 100 000 EUR - 400 000 EUR

Parteneriatele la scară mică










extinderea accesului la program pentru actorii la scară mică, cu mai puțină experiență și pentru persoanele care au un acces
dificil la învățământul școlar, la învățământul pentru adulți, la educația și formarea profesională, la activitățile de tineret și la
sport
Cine poate aplica? Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program prezintă cererea în numele tuturor
organizațiilor participante implicate în proiect
Tipuri de organizații eligibile. Orice organizație publică sau privată stabilită într-o țară participantă la program.Indiferent de
domeniul în care are impact proiectul, parteneriatele la scară mică sunt deschise pentru orice tip de organizație activă în orice
domeniu al educației, formării, tineretului, sportului sau în alte sectoare socioeconomice, precum și pentru organizațiile ce
desfășoară activități care sunt transversale pentru diferite domenii (ex. autorități locale, regionale și naționale, centre de
recunoaștere și validare, camere de comerț, organizații profesionale, centre de orientare, organizații culturale și de sport)
Numărul și profilul organizațiilor participante. Min. 2 organizații din două țări diferite participante la program. Nu există un
număr maxim de organizații participante la un parteneriat. Toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la momentul
solicitării unui grant
Locul desfășurării activităților. Toate activitățile trebuie să aibă loc în țările organizațiilor participante la proiect. Activitățile se
pot desfășura și la sediul unei instituții a Uniunii Europene (Bruxelles, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg și Haga), chiar dacă
la proiect nu participă organizații din țara care găzduiește instituți



Durata proiectului. 6-24 luni



Valoare. Sume predefinite de 30.000 EUR / 60.000 EUR

Centrele de excelență profesională






dezvoltarea unor platforme transnaționale ale centrelor de excelență profesională, bine integrate în strategiile
locale și regionale pentru creștere economică, inovare și competitivitate, sprijinind în același timp
schimbările structurale generale și politicile economice din Uniunea Europeană
vor funcționa la nivel național, într-un context local dat, prin integrarea strânsă a centrelor de excelență
profesională în sistemele locale de inovare și prin conectarea acestora la nivel european + la nivel
transnațional, prin platformele centrelor de excelență profesională, pentru a stabili puncte de referință de
talie mondială pentru formarea profesională, prin reunirea centrelor de excelență profesională care
împărtășesc: un interes comun în sectoare specifice sau abordări inovatoare pentru a răspunde provocărilor
societale (ex. schimbările climatice, epuizarea resurselor și deficitul de resurse, digitalizarea, inteligența
artificială, dezvoltarea durabilă, integrarea migranților, perfecționarea competențelor persoanelor cu niveluri
scăzute de calificare)
sunt destinate organizațiilor care oferă educație și formare profesională, la orice nivel al CEC între 3 și 8,
inclusiv nivelul secundar superior, nivelul postliceal neterțiar, precum și nivelul terțiar. Cu toate acestea,
cererile nu pot include doar activități care vizează cursanții de nivel terțiar; cererile care se concentrează pe
EFP de nivel terțiar (nivelurile 6 - 8 din CEC) trebuie să includă cel puțin un alt nivel de calificare EFP între
nivelurile 3 și 5 din CEC, precum și o componentă solidă de învățare la locul de muncă

Centrele de excelență profesională


Cine poate aplica? Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program prezintă cererea în numele
tuturor organizațiilor participante implicate în proiect



Tipuri de organizații eligibile. Orice organizație publică sau privată, activă în domeniul educației și formării profesionale
sau pe piața muncii și stabilită legal într-o țară participantă la program sau în orice țară parteneră (ex. furnizori de
educație și formare profesională, întreprinderi, organizații reprezentative ale unei industrii sau ale unui sector, autorități
naționale/regionale de calificare, institute de cercetare, agenții de inovare, autorități de dezvoltare regională)



Numărul și profilul organizațiilor participante. Min. 8 parteneri cu drepturi depline din min. 4 țări participante la
programul E+ (printre care cel puțin 2 state membre ale UE) + min. o întreprindere sau o organizație reprezentativă a
unei industrii sau a unui sector + min. un furnizor de educație și formare profesională (la nivel secundar și/sau terțiar)



Durata proiectului. 4 ani



Valoare. Max. 4 mil. EUR

Academiile Erasmus+ pentru
cadrele didactice






parteneriate europene între furnizorii de învățământ pedagogic pentru a înființa academii Erasmus+ pentru cadrele
didactice, care vor adopta multilingvismul și diversitatea culturală, vor dezvolta învățământul pedagogic în
conformitate cu prioritățile politicii educaționale a UE și vor contribui la obiectivele Spațiului european al educației
Cine poate aplica? Orice organizație recunoscută la nivel național stabilită într-o țară participantă la program poate
aplica în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect
Tipuri de organizații eligibile. Următoarele organizații, stabilite în țările participante la program pot participa în
calitate de parteneri cu drepturi depline sau de parteneri asociați: instituții de învățământ pedagogic (colegii,
institute, universități care oferă formare inițială a cadrelor didactice și/sau dezvoltare profesională continuă) pentru
cadrele didactice de la nivelul ISCED 1-3, inclusiv cadrele didactice EFP; ministere sau organisme publice similare
responsabile cu politicile de învățământ școlar; organisme publice (locale, regionale sau naționale) și private
responsabile cu elaborarea politicilor și ofertelor de învățământ pedagogic, precum și cu definirea standardelor
pentru calificările cadrelor didactice; asociații ale cadrelor didactice sau alți furnizori de învățământ pedagogic și de
dezvoltare profesională continuă recunoscuți la nivel național; autorități responsabile cu educația și formarea
cadrelor didactice și cu supravegherea dezvoltării profesionale continue și a calificărilor acestora; școli care
colaborează cu furnizorii de învățământ pedagogic pentru a permite formarea practică ca parte a învățământului
pedagogic; alte școli (de la școlile primare până la instituțiile de EFP inițială) sau alte organizații (ex. ONG-uri,
asociații ale cadrelor didactice) relevante pentru proiect

Academiile Erasmus+ pentru
cadrele didactice








Numărul și profilul organizațiilor participante. Min. 3 parteneri cu drepturi depline din
minimum 3 țări participante la program (inclusiv 2 state membre ale UE) + min. 2 furnizori de
formare inițială a cadrelor didactice recunoscuți la nivel național din 2 țări diferite participante
la program + min. un furnizor de dezvoltare profesională continuă pentru cadrele didactice
(educație pentru cadrele didactice active) recunoscut la nivel național + min. o școală de
practică/formare (în calitate de partener cu drepturi depline sau partener asociat). Poate să
includă, în calitate de parteneri cu drepturi depline sau de parteneri asociați, alte organizații cu
expertiză relevantă în învățământul pedagogic și/sau organisme care definesc standarde,
calificări sau asigurarea calității pentru învățământul pedagogic
Locul desfășurării activităților. Toate activitățile trebuie să aibă loc în țările participante la
program
Durata proiectului. 3 ani
Valoare. Max. 1,5 mil. EUR (Contribuția financiară din partea UE nu poate depăși 80% din
totalul costurilor eligibile)

Programe de masterat comune
Erasmus Mundus










programe transnaționale integrate de studii de nivel înalt, la nivel de masterat, oferite de un consorțiu internațional alcătuit din
instituții de învățământ superior din diferite țări din întreaga lume și, dacă este cazul, din alți parteneri din domeniul învățământului și/
sau din afara acestuia, cu o experiență specifică și cu interese în domeniile de studiu/domeniile profesionale vizate
specificul rezidă în nivelul lor ridicat de integrare/caracterul lor „comun” accentuat în cadrul instituțiilor participante și în excelența
conținutului lor academic.
Cine poate aplica? Orice instituție de învățământ superior participantă și eligibilă, stabilită într-o țară participantă la program sau
într-o țară parteneră
Tipuri de organizații eligibile. Orice organizație publică sau privată, cu entitățile sale afiliate (dacă există), stabilită într-o țară
participantă la program sau într-o țară parteneră, care contribuie în mod direct și activ la punerea în aplicare a programului de
masterat comun. Programul de studiu al programului de masterat comun poate beneficia și de implicarea partenerilor asociați (nu sunt
beneficiari ai finanțării) care să contribuie indirect la punerea în aplicare a unor sarcini/activități specifice și/sau sprijină diseminarea
și sustenabilitatea programului de masterat comun (ex. transfer de cunoștințe și de competențe, a unei oferte de cursuri
complementare sau a unor posibilități de sprijin pentru detașare sau plasament)
Numărul și profilul organizațiilor participante. Min. 3 instituții de învățământ superior cu statut de parteneri cu drepturi depline, din
trei țări diferite, dintre care min. 2 trebuie să fie țări participante la program. La un program de masterat comun pot participa studenți
înscriși la programe de masterat, care au obținut o primă diplomă de învățământ superior sau fac dovada unui nivel de învățământ
echivalent recunoscut conform legislației naționale și practicilor țării/instituțiilor care acordă diploma. Studenții pot obține o singură
bursă EMJM. Bursele EMJM pot fi oferite studenților din întreaga lume dar, consorțiile trebuie să asigure echilibrul geografic (max.
10 % din totalul de burse acordate trebuie acordate unor candidați având aceeași naționalitate)

Programe de masterat comune
Erasmus Mundus


Locul desfășurării activităților. EMJM include mobilitate fizică obligatorie pentru toți studenții înscriși (titulari de burse EMJM
sau nu), care constă în min. 2 perioade de studiu în 2 țări, dintre care min. una trebuie să fie participantă la program. Cele 2 țări
trebuie să fie diferite de țara de rezidență a studentului la momentul înscrierii. Fiecare dintre cele două perioade de studiu
obligatorii trebuie să corespundă unui volum de lucru de cel puțin un semestru universitar (30 de credite ECTS sau echivalent).
Toate perioadele de studiu din cadrul programului de masterat trebuie să aibă loc în instituții de învățământ superior care sunt
partenere cu drepturi depline sau sub directa supraveghere a acestora. Perioadele de mobilitate obligatorie nu pot fi înlocuite cu
mobilitatea virtuală (învățare la distanță)



Durata proiectului. Consorțiul va primi un acord de grant pe o durată de 6 ani universitari pentru a finanța cel puțin 4 ediții ale
programului de masterat, fiecare cu durata de 1-2 ani universitari (60, 90 sau 120 de credite ECTS). Bursa se acordă pentru
înscrierea la un program cu frecvență și va acoperi întreaga durată a programului de masterat (12, 18, 24 de luni). O durată
redusă a bursei este aplicabilă în cazul recunoașterii studiilor anterioare (cu o durată minimă a bursei de un an universitar).
Prima generație de studenți înscriși trebuie să înceapă să studieze cel mai târziu în anul universitar care urmează anului de
selecție a proiectului

Programe de masterat comune
Erasmus Mundus


Finanțare. Contribuția maximă la costurile instituționale: 750 EUR/lună x DR x NRES



- DR = durata maximă a programului de masterat, în luni (12, 18, 24 luni)



- NRES = numărul de studenți înscriși (titulari de bursă și studenți care nu beneficiază de burse) prevăzut pentru întreaga durată a acordului de grant



Costurile unitare includ costurile cu personalul (predare, deplasare), costurile aferente invitării lectorilor, promovării și diseminării, precum și costurile
organizaționale (inclusiv asigurarea completă a studenților înscriși, sprijinul financiar pentru studenții cu nevoi individuale înscriși la program, în cazul în care
nu sunt acoperiți de mecanismul de suplimentare, asistența pentru cazare și alte servicii pentru studenți), costuri administrative și toate celelalte costuri necesare
pentru punerea în aplicare a unui program de masterat. Nu se pot percepe studenților taxe de înscriere și nicie titularilor de burse Erasmus Mundus taxe de
școlarizare sau alte costuri obligatorii legate de participarea studenților la curs
Bursele pentru studenți
Max/student: 1 400 EUR/lună x DS
- DS = durata programului de masterat
Max. bursă EMJM/grant: 1 400 EUR/lună x DR x NRS
- DR = durata maximă a programului de masterat, în luni (12, 18, 24 luni)
- NRS = nr. de burse prevăzut pentru toată durata acordului de grant (max. 60, excluzând bursele suplimentare pentru regiuni-țintă ale lumii, dacă este cazul)

Programe de masterat comune
Erasmus Mundus


Bursa va fi o contribuție la costurile suportate de studenții beneficiari și va acoperi costurile de călătorie, viză,
instalare și ședere pentru desfășurarea activităților de studiu, de cercetare și de practică, elaborarea și susținerea
tezei. Bursa poate fi acordată doar integral și doar studenților la zi



Contribuția la nevoile individuale ale studenților cu dizabilități (cu sau fără bursă) – ex. achiziționarea de articole
sau servicii speciale, cum ar fi asistența oferită de terți, adaptarea mediului de lucru, costuri suplimentare de
călătorie/transport: 3.000 – 60.000 EUR. Aceasta reprezintă o contribuție și nu este concepută să acopere integral
costurile reale



FONDURI SUPLIMENTARE PENTRU STUDENȚII DIN regiunile țărilor partenere finanțate prin următoarele
instrumente de finanțare externă ale UE: Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare
internațională (IVCDCI) – max. 18 burse; Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) – max. 6 burse



Termenul de depunere a cererilor. 26 mai

Măsuri de proiectare Erasmus
Mundus






îmbunătățirea capacităților universităților de a-și moderniza și internaționaliza programele de învățământ și practicile de predare, de a pune în comun resursele și,
pentru sistemele de învățământ superior, de a dezvolta mecanisme comune legate de asigurarea calității, de acreditare și de recunoașterea diplomelor și a creditelor
principalul obiectiv: dezvoltarea la nivel de masterat a unor programe de studii transnaționale integrate noi, inovatoare și de nivel înalt
aceste măsuri de proiectare trebuie să implice (a) țările participante la programul Erasmus+, (b) instituțiile și/sau (c) domeniile tematice care sunt subreprezentate în
programul Erasmus Mundus



Cine poate aplica? Orice instituție de învățământ superior participantă stabilită într-o țară participantă la



program sau într-o țară parteneră



Durata proiectului. 15 luni







Valoare. 55.000 EUR. Sprijinul ia forma unei contribuții financiare forfetare la costurile legate direct de activitățile necesare pentru crearea noului program de
masterat, cum ar fi întâlniri și conferințe, studii/sondaje, procese de acreditare/evaluare etc. Contribuția poate fi utilizată și pentru acoperirea costurilor cu personalul,
a costurilor de călătorie și de cazare, a costurilor administrative și a celor aferente activităților subcontractate, în măsura în care acestea sunt relevante pentru punerea
în aplicare a măsurilor de proiectare Erasmus Mundus
Beneficiarul va iniția contacte și activități de colaborare în vederea creării unui program de masterat în conformitate cu definiția unui „program integrat de masterat”.
Programul de masterat proiectat în comun trebuie:
- să ofere o programă de învățământ complet integrată furnizată de un consorțiu de instituții de învățământ superior (alcătuit din min. 3 instituții de învățământ
superior din 3 țări diferite, dintre care min. 2 trebuie să fie țări participante la program);



- să aibă drept scop recrutarea de studenți de elită din întreaga lume;



- să includă mobilitate fizică obligatorie pentru toți studenții înscriși;



- să conducă la acordarea fie a unei diplome comune (și anume, o diplomă unică, eliberată de cel puțin două instituții de învățământ superior din țări diferite, dintre
care min. una trebuie să fie o țară participantă la program), fie a unei diplome multiple (și anume, min. 2 diplome eliberate de 2 instituții de învățământ superior din
țări diferite, dintre care min. una trebuie să fie o țară participantă la program), fie a unei combinații a acestor 2 tipuri de diplome

Alianțele pentru educație și
întreprinderi


proiecte transnaționale, structurate și bazate pe rezultate care operează într-unul sau mai multe sectoare economice, în
care partenerii (întreprinderi și furnizori atât de învățământ superior, cât și de formare profesională) împărtășesc
obiective comune și colaborează pentru a încuraja inovarea, dobândirea de noi competențe, spiritul de inițiativă și
mentalitățile antreprenoriale



scop: promovarea inovării în învățământul superior, în educația și formarea profesională, în întreprinderi și în mediul
socioeconomic mai larg prin asumarea provocărilor economice și societale, cum ar fi schimbările climatice, evoluția
demografică, digitalizarea, inteligența artificială și schimbările rapide la nivelul ocupării forței de muncă, prin inovare
socială și reziliență comunitară, precum și prin inovarea pe piața forței de muncă



fiecare parteneriat trebuie să includă cel puțin o organizație de educație și formare profesională și o organizație de
învățământ superior și poate aborda ambele domenii educaționale sau doar unul dintre ele



Cine poate aplica? Orice organizație participantă stabilită legal într-o țară participantă la program poate aplica în numele
tuturor organizațiilor implicate

Alianțele pentru educație și
întreprinderi


Tipuri de organizații eligibile. Următoarele organizații publice sau private stabilite legal într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră
pot fi implicate în calitate de partener cu drepturi depline, de entitate afiliată sau de partener asociat:

- instituții de învățământ superior
- furnizori de educație și formare profesională
- rețele de furnizori de educație și formare profesională
- întreprinderi mici și mijlocii sau mari (inclusiv întreprinderi sociale)
- institute de cercetare
- organizații neguvernamentale
- organisme publice de nivel local, regional sau național
- organizații active în domeniile educației, formării și tineretului
- intermediari care reprezintă organizații din domeniile educației, formării sau tineretului ori întreprinderi
- organisme de acreditare, certificare, recunoaștere sau calificare
- camere de comerț, de industrie sau de muncă, camere de meserii
- parteneri sociali europeni sau naționali
- spitale sau alte instituții de îngrijire, inclusiv de îngrijire pe termen lung
- autorități responsabile cu educația, formarea sau ocuparea forței de muncă la nivel regional sau național
- servicii de ocupare a forței de muncă
- birouri naționale de statistică
- agenții de dezvoltare economică
- asociații sectoriale sau profesionale
- consilii ale competențelor sectoriale
- organisme care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională și servicii de ocupare a forței de muncă

Alianțele pentru educație și
întreprinderi


Numărul și profilul organizațiilor participante. Min.4 țări participante la program, implicând
min. 8 parteneri cu drepturi depline. Parteneriatul trebuie să includă min. 3 actori de pe piața
forței de muncă (întreprinderi sau societăți comerciale sau organizații intermediare
reprezentative, precum camere, sindicate sau organisme profesionale) + min. 3 furnizori de
educație și formare (instituții de educație și formare profesională și/sau instituții de
învățământ superior) + min. o instituție de învățământ superior + min. un furnizor de educație
și formare profesională, cu statut de parteneri cu drepturi depline



Durata proiectului. 2/3 ani



Valoare. 1 mil. EURO (proiect cu durata de 2 ani); 1,5 mil. EURO (proiect cu durata de 3 ani)

Alianțele pentru (punerea în aplicare a
Planului de) cooperare sectorială în materie
de competențe


vizează crearea de noi abordări strategice și cooperarea în vederea găsirii unor soluții concrete de dezvoltare a competențelor, pe termen scurt
și mediu, în anumite sectoare economice sau în domenii care pun în aplicare o acțiune majoră a Agendei pentru competențe în Europa în
vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței, și anume Pactul privind competențele



principalul obiectiv al pactului este de a mobiliza și de a stimula toate părțile interesate relevante să ia măsuri concrete pentru perfecționarea
și recalificarea forței de muncă, prin reunirea eforturilor și prin crearea de parteneriate, inclusiv la nivelul UE, care să răspundă nevoilor pieței
muncii, sprijinind tranziția ecologică și tranziția digitală, precum și strategiile de creștere și strategiile în materie de competențe de la nivel
național, regional și local. Prin urmare, rezultatele Alianțelor pentru cooperarea sectorială în materie de competențe, și anume informațiile
sectoriale privind competențele, strategiile în materie de competențe, profilurile ocupaționale, programele de formare și planificarea pe termen
lung, vor reprezenta o contribuție importantă la activitatea parteneriatelor sectoriale care au aderat la Pactul privind competențele



urmăresc să abordeze lacunele în materie de competențe de pe piața muncii, care împiedică creșterea, inovarea și competitivitatea în sectoare
sau domenii specifice, vizând atât intervenții pe termen scurt, cât și strategii pe termen lung. Alianțele vor fi puse în aplicare în cele 14
ecosisteme industriale identificate în Noua strategie industrială pentru Europa



trebuie să contribuie la reducerea lipsei de personal calificat, a insuficienței mâinii de lucru calificate și a decalajelor dintre competențe și
cererea pieței, precum și la asigurarea calității și a unor niveluri adecvate de competențe

Alianțele pentru (punerea în aplicare a
Planului de) cooperare sectorială în materie
de competențe


propunerile trebuie să includă elaborarea de programe de formare profesională continuă pentru a răspunde
nevoilor urgente în materie de competențe ale persoanelor în vârstă de muncă + dezvoltarea profilurilor
ocupaționale emergente și a calificărilor aferente, care trebuie să acopere nivelul superior și cel postliceal ale
EFP (nivelurile 3-5 din CEC), precum și nivelurile terțiare (nivelurile 6-8 din CEC) + elaborarea unor
programe de învățământ de bază și a unor programe de educație și formare care să conducă la obținerea
acestor calificări



fiecare proiect trebuie să includă printre partenerii săi atât organizații de educație și formare profesională
(EFP) și de învățământ superior, cât și actori de pe piața muncii, ideal, implică și organisme politice,
organisme de certificare, precum și asociații sectoriale europene și reprezentanți ai industriei



Cine poate aplica? Orice organizație participantă stabilită legal într-o țară participanăla program poate
aplica în numele tuturor organizațiilor implicate

Alianțele pentru (punerea în aplicare a
Planului de) cooperare sectorială în materie
de competențe


Tipuri de organizații eligibile. Următoarele organizații publice sau private stabilite legal într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră pot fi implicate în
calitate de partener cu drepturi depline, de entitate afiliată sau de partener asociat:

- instituții de învățământ superior
- furnizori de educație și formare profesională
- rețele de furnizori de educație și formare profesională
- întreprinderi mici și mijlocii sau mari (inclusiv întreprinderi sociale)
- institute de cercetare
- organizații neguvernamentale
- organisme publice de nivel local, regional sau național
- organizații active în domeniile educației, formării și tineretului
- intermediari care reprezintă organizații din domeniile educației, formării sau tineretului ori întreprinderi
- organisme de acreditare, certificare, recunoaștere sau calificare
- camere de comerț, de industrie sau de muncă, camere de meserii
- parteneri sociali europeni sau naționali
- spitale sau alte instituții de îngrijire, inclusiv de îngrijire pe termen lung
- autorități responsabile cu educația, formarea sau ocuparea forței de muncă la nivel regional sau național
- servicii de ocupare a forței de muncă
- birouri naționale de statistică
- agenții de dezvoltare economică
- asociații sectoriale sau profesionale
- consilii ale competențelor sectoriale
- organisme care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională și servicii de ocupare a forței de muncă

Numărul și profilul organizațiilor participante. Min. 8 țări participante la program, implicând min. 12 parteneri cu drepturi depline. Parteneriatul trebuie să includă min.
5 actori de pe piața forței de muncă (întreprinderi sau societăți comerciale sau organizații intermediare reprezentative, precum camere, sindicate sau organisme
profesionale) + min. 5 furnizori de educație și formare (instituții de educație și formare profesională și/sau instituții de învățământ superior) + min. o instituție de
învățământ superior + min. un furnizor de educație și formare profesională, cu statut de parteneri cu drepturi depline

Alianțele pentru (punerea în aplicare a
Planului de) cooperare sectorială în materie
de competențe


Sectoare sau domenii. Cele 14 ecosisteme industriale, cum sunt identificate în Noua strategie industrială pentru Europa:

1. Turismul - transportul de călători și călătoriile; hoteluri, cazare pe termen scurt; restaurante și catering; evenimente, parcuri tematice etc.
2. Mobilitate–Transport–Industria autovehiculelor - producția de autovehicule, nave, trenuri și accesorii; repararea și întreținerea lor; transport de marfă etc.
3. Industria aerospațială și de apărare - producția de aeronave și nave spațiale; echipamente militare și armament; sateliți etc.
4. Construcții - construcția de proprietăți rezidențiale și nerezidențiale; construcția de drumuri și căi ferate; construirea de utilități și lucrări de geniu civil; activități asociate etc.
5. Sectorul agroalimentar - producția vegetală și animalieră; prelucrarea alimentelor; activități veterinare etc.
6. Industrii mari consumatoare de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon - extracția combustibililor fosili; rafinarea; fabricarea de produse cu impact semnificativ asupra mediului:
materiale plastice, produse chimice, îngrășăminte, fier și oțel, produse forestiere, ciment, cauciuc, metale neferoase etc.
7. Materiale textile - producția de materiale textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, piele și bijuterii etc.
8. Industrii creative și culturale - ziare, cărți și publicații periodice; filme, materiale video și materiale de televiziune; radio și muzică etc.
9. Sectorul digital - telecomunicații; software și programe; portaluri web; fabricarea de calculatoare și echipamente etc.
10. Energia din surse regenerabile - motoare și turbine electrice; producția de energie electrică; producția și distribuția gazelor etc.
11. Aparatură electronică - producția de aparatură electronică etc.
12. Comerțul cu amănuntul - vânzarea cu amănuntul; comerțul cu ridicata conectat la consumatori etc.
13. Economia de proximitate și economia socială - întreprinderi sociale, asociații și cooperative care vizează crearea unui impact social etc.
14. Sănătate - produse și echipamente farmaceutice; spitale, centre de îngrijire, de îngrijire rezidențială etc.

Alianțele pentru (punerea în aplicare a
Planului de) cooperare sectorială în materie
de competențe


Alianțele trebuie să aleagă pentru propunerea lor ecosistemul industrial unic pe care îl va aborda
proiectul lor. Numai o singură propunere per ecosistem industrial poate fi selectată pentru
finanțare. O propunere poate viza un ecosistem care nu este acoperit de un proiect aflat în derulare
în cadrul unei alianțe sau un ecosistem acoperit deja de un proiect aflat în derulare în cadrul unei
alianțe. În acest din urmă caz, propunerea trebuie să abordeze domenii și subiecte care sunt în mod
clar diferite de cele abordate de proiectul (proiectele) aflate în derulare în cadrul alianței



Durata proiectului. 4 ani



Valoare. 4 mil. EURO (proiect pe o perioadă de 4 ani) – numai o singură propunere per ecosistem
industrial poate fi selectată pentru finanțare

Proiecte de consolidare a
capacităților în domeniul tineretului




cooperarea și schimburile în domeniul tineretului dintre organizații din țările participante la program și organizații din țările partenere,
acoperind activități de învățare nonformală cu accent pe creșterea capacității organizațiilor care lucrează cu tineri în afara sistemelor
formale de învățământ și asigurând totodată participarea activă a tinerilor
Cine poate aplica? Următoarele organizații stabilite legal și situate într-o țară participantă la programul Erasmus+ pot fi implicate în calitate
de coordonatori, aplicând în numele tuturor organizațiilor implicate în proiect:



- ONG-urile (inclusiv ONG-urile europene în domeniul tineretului și consiliile naționale de tineret) care activează în domeniul tineretului;



- autoritățile publice de nivel local, regional sau național



Tipuri de organizații eligibile. Orice organizație, publică sau privată, cu entitățile sale afiliate (dacă există), care lucrează cu sau pentru
tineri în afara unor structuri oficiale, stabilită într-o țară participantă la programul Erasmus+ sau într-o țară parteneră. Astfel de organizații
pot fi de exemplu:



- o organizație, o asociație, un ONG non-profit (inclusiv ONG-uri europene în domeniul tineretului);



- un consiliul național de tineret;



- o autoritate publică de nivel local, regional sau național;



- o instituție de învățământ sau de cercetare;



- o fundație



Pot fi implicate și organizații cu scop lucrativ, dacă se demonstrează că acestea aduc proiectului o valoare adăugată clară, dar sarcinile de
coordonare trebuie să fie încredințate doar organizațiilor non-profit

Proiecte de consolidare a
capacităților în domeniul tineretului


Numărul și profilul organizațiilor participante. Min. 2 organizații din 2 țări diferite participante la program + 2 organizații din min. 1 țară parteneră eligibilă (adică, min. 4
organizații din min. 3 țări). Nr. organizațiilor din țările participante la program nu poate fi mai mare decât nr. organizațiilor din țările partenere.



Domenii tematice.

- participarea politică și dialogul cu factorii de decizie;
- includerea tinerilor cu mai puține oportunități;
- democrația, statul de drept și valorile;
- responsabilizarea/implicarea/capacitatea de inserție profesională a tinerilor;
- pace și reconciliere postconflict;
- mediu și climă;
- combaterea discriminării și egalitatea de gen;
- competențe digitale și antreprenoriale
Locul desfășurării activităților. Activitatea trebuie să aibă loc în țările organizațiilor care participă la activitate. Dacă este justificat corespunzător, activitățile se pot desfășura
și la sediul unei instituții a Uniunii Europene, chiar dacă în cadrul proiectului nu există organizații participante din țara care găzduiește instituția
Durata proiectului. 1/2/3 ani
Valoare. Min. 100.000 EUR - Max. 300.000 EUR

Evenimentele sportive non-profit




pregătirea, organizarea și monitorizarea unor evenimente sportive non-profit, organizate fie într-o singură țară, fie în mai
multe țări de către organizații non-profit sau de către organisme publice active în domeniul sportului, având drept obiectiv
sporirea vizibilității acțiunilor Erasmus+ în domeniul sportului, precum și sensibilizarea cu privire la rolul sportului în
promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activităților fizice care întăresc sănătatea
Cine poate aplica? Orice organism sau organizație public(ă), cu entitățile sale afiliate (dacă există), activ(ă) în domeniul
sportului, stabilit(ă) într-o țară participantă la program. O astfel de organizație poate fi (listă neexhaustivă):

- un organism public având responsabilități în domeniul sportului la nivel local, regional sau național;
- o organizație sportivă de nivel local, regional, național, european sau internațional;
- un comitet național olimpic sau o confederație națională de sport;
- o organizație care reprezintă mișcarea „sportul pentru toți”;
- o organizație activă în domeniul promovării activității fizice;
- o organizație care reprezintă sectorul activităților de agrement;
- o organizație activă în domeniul educației, formării sau tineretului


Tipuri de organizații eligibile. Orice organism sau organizație public(ă), cu entitățile sale afiliate (dacă există), activ(ă) în
domeniul sportului, stabilit(ă) într-o țară participantă la program

Evenimentele sportive non-profit


Numărul și profilul organizațiilor participante. Un eveniment sportiv european non-profit este transnațional și implică:



- pentru evenimentul local european (tipul I): min. 3 organizații din 3 țări diferite participante la program + max. 5 organizații din 5 țări diferite
participante la program



- pentru evenimentul local european (tipul II): min. 6 organizații din 6 țări diferite participante la program



- pentru evenimentul la nivel european: min. 10 organizații din 10 țări diferite participante la program. În plus față de coordonatorul proiectului,
solicitantul trebuie să identifice în formularul de candidatură min. 9 organizații care sunt considerate parteneri asociați și nu primesc niciun fel de
finanțare din partea programului



Locul desfășurării activităților. Pentru evenimentele locale europene (tipurile I și II), activitățile trebuie să aibă loc în fiecare țară participantă la
program care este implicată în Evenimentul sportiv european non-profit. Pentru evenimentul la nivel european, activitățile trebuie să aibă loc în
țara participantă la program a organizației solicitante implicate în Evenimentul sportiv european non-profit.



Durata proiectului. 12/18 luni



Valoare. 200.000 EUR - 450.000 EUR



Următoarele evenimente sportive nu sunt susținute în cadrul acestei acțiuni: competițiile sportive organizate periodic de către
federațiile/asociațiile/ligile sportive naționale, europene sau internaționale (campionate naționale, europene sau mondiale), cu excepția cazului în
care se solicită sprijin financiar pentru organizarea de activități secundare care vizează o populație extinsă

Acțiunea „Tineretul european
împreună”










vizează organizațiile de tineret de la nivel local care doresc să stabilească parteneriate transfrontaliere
sprijinirea activităților care vizează conectarea organizațiilor de tineret de la nivelul UE și cu ONG-urilor care își
desfășoară activitatea la nivel local (în mediul rural, în orașe, în regiuni, în diferite țări) și care vor beneficia de pe
urma dezvoltării activităților transfrontaliere
aceste rețele vor organiza cooperarea și schimburile, vor promova cursuri de formare (ex. pentru liderii de tineret) și le
vor le permite tinerilor să creeze ei înșiși proiecte comune, prin activități fizice și/sau prin activități online
în contextul pandemiei de COVID-19 sunt necesare răspunsuri pentru a atenua impactul socioeconomic al acestei crize
asupra tineretului, inclusiv consolidarea capacităților și măsuri specifice pentru a face față redresării în urma crizei
provocate de pandemia de COVID-19 în sectorul tineretului. Pentru aceasta, rețelele de tineret trebuie să aibă în vedere
modalități de consolidare a solidarității și a incluziunii, care să fie compatibile cu provocările legate de competențele
digitale și de stilurile de viață ecologice
Cine poate aplica? Următoarele organizații stabilite legal și situate într-o țară participantă la programul Erasmus+pot
fi implicate în calitate de coordonatori, depunând cererea în numele tuturor organizațiilor implicate:

- ONG-urile (inclusiv ONG-urile europene în domeniul tineretului și consiliile naționale de tineret) care activează în
domeniul tineretului;
- autorități publice de nivel local, regional sau național

Acțiunea „Tineretul european
împreună”


Tipuri de organizații eligibile. Orice organizație, publică sau privată, cu entitățile sale afiliate (dacă există), care lucrează cu sau pentru tineri în afara unor
structuri oficiale, stabilită într-o țară participantă la programul Erasmus+. Astfel de organizații pot fi de exemplu:

- o organizație, o asociație, un ONG non-profit (inclusiv ONG-uri europene în domeniul
tineretului);
- un consiliul național de tineret;
- o autoritate publică de nivel local, regional sau național;
- o instituție de învățământ sau de cercetare;
- o fundație;
Pot fi implicate și organizații cu scop lucrativ dacă se demonstrează că acestea aduc proiectului o valoare adăugată clară


Numărul și profilul organizațiilor participante. Min. 4 parteneri din min. 4 țări participante la programul Erasmus+. Cel puțin jumătate dintre organizațiile din
consorții nu trebuie să fi beneficiat în ultimii 2 ani de fonduri UE din programul Erasmus+ în cadrul Acțiunii-cheie 3 – proiectele „Tineretul european
împreună”.



Activități. Activitățile trebuie să fie de natură transfrontalieră și se pot desfășura la nivel european (țările participante la programul Erasmus+), național, regional
sau local



Locul desfășurării activităților. Activitățile trebuie să aibă loc în țările participante la programul Erasmus+.



Durata proiectului. 2 ani



Valoare. Max. 150.000 EUR - Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare

Acțiunile Jean Monnet „Predare și
cercetare”


Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior: sprijină instituțiile de învățământ superior din Europa
și din afara acesteia cu scopul de a promova predarea și cercetarea în domeniul integrării europene, dar și
dezbaterile și schimburile strategice, cu participarea mediului academic și a factorilor de decizie, pe tema
priorităților de politică ale Uniunii



Sunt sprijinite următoarele subacțiuni:



- Modulele Jean Monnet - programe de predare scurte în cadrul uneia sau mai multor discipline din domeniul
studiilor privind Uniunea Europeană;



- Catedrele Jean Monnet - posturi didactice cu o durată mai îndelungată, cu specializare în studii privind Uniunea
Europeană, destinate profesorilor universitari individuali;



- Centrele de excelență Jean Monnet - puncte focale care colectează cunoștințele experților de nivel înalt în
diferitele discipline din domeniul studiilor europene și care dezvoltă activități transnaționale și legături structurale
cu instituțiile universitare din alte țări

Modulele Jean Monnet


sunt programe de predare sau cursuri de scurtă durată în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană, care sunt oferite într-o instituție de învățământ superior



modulele se pot concentra pe o anumită disciplină a studiilor europene sau pot fi multidisciplinare ca abordare și, prin urmare, pot face apel la contribuția
academică a mai multor profesori și experți



ele pot fi concepute, de asemenea, sub formă de programe specializate sau de vară de scurtă durată



Cine poate aplica? Orice instituție de învățământ superior stabilită în orice țară din lume. Persoanele fizice nu pot solicita direct un grant



Tipuri de organizații eligibile. Instituțiile de învățământ superior stabilite în orice țară din lume. Instituțiile de învățământ superior stabilite în țările participante la
programul Erasmus+ trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă. Instituțiile de învățământ superior din țările partenere nu au nevoie de o astfel de
cartă



Numărul și profilul organizațiilor participante. O singură instituție de învățământ superior stabilită în orice țară din lume



Durata proiectului. 3 ani. Un modul Jean Monnet trebuie să facă obiectul a min. 40 de ore de predare/an academic în domeniul studiilor privind Uniunea
Europeană la instituția de învățământ superior solicitantă. Orele de predare trebuie să includă ore de contact direct în contextul unor cursuri colective, seminare și
activități de tutorat și pot include oricare dintre activitățile menționate într-un format de învățare la distanță, însă nu includ instruire și/sau supraveghere
individuală. Cursurile de vară sunt eligibile



Valoare. Max. 30.000 EUR. Costurile vor acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și subcontractare, precum
și alte costuri (aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii)

Catedrele Jean Monnet


sunt posturi didactice destinate profesorilor universitari, specializate în studii europene



Cine poate aplica? Orice instituție de învățământ superior stabilită în orice țară din lume. Persoanele fizice nu pot solicita direct un grant



Tipuri de organizații eligibile. Instituțiile de învățământ superior stabilite în orice țară din lume. Instituțiile de învățământ superior stabilite în țările participante la
programul Erasmus+ trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă. Instituțiile de învățământ superior din țările partenere nu au nevoie de o astfel de cartă.
Instituțiile de învățământ superior sunt obligate să mențină activitățile unei catedre Jean Monnet pe întreaga durată a proiectului. În cazul în care este obligată să
înlocuiască un titular de catedră, instituția trebuie să trimită, spre aprobare, Agenției Executive o cerere scrisă în acest sens. Noul titular de catedră propus trebuie să
aibă același nivel de specializare în studiile privind Uniunea Europeană.



Numărul și profilul organizațiilor participante. Instituții de învățământ superior stabilite în orice țară din lume. Titularii de catedre Jean Monnet trebuie să fie membri
ai personalului permanent al instituției solicitante. O catedră Jean Monnet are ca titular un singur profesor, titularul catedrei, care își asumă responsabilitatea
exclusivă pentru respectarea cerinței de a preda minimum 90 de ore pe an universitar. De asemenea, catedra poate dispune de o echipă care să sprijine activitățile
catedrei



Durata proiectului. 3 ani. Cel puțin 90 de ore de predare pe an academic în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la instituția de învățământ superior
solicitantă, predate de titularul catedrei. Orele de predare trebuie să includă ore de contact direct în contextul unor cursuri colective, seminare și activități de tutorat și
pot include oricare dintre activitățile menționate într-un format de învățământ la distanță, dar nu includ instruire și/sau supraveghere individuală



Valoare. Max. 50.000 EUR. Costurile vor acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și subcontractare, precum și
alte costuri (aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii)

Centrele de excelență Jean Monnet


sunt puncte focale de competențe și cunoștințe legate de subiecte privind Uniunea Europeană



aceste centre trebuie să reunească expertiza și competențele unor experți de nivel înalt, cu scopul de a dezvolta sinergii între diferitele discipline și resurse din
domeniul studiilor europene, precum și de a crea activități transnaționale comune



au un rol major în comunicarea cu studenții de la facultățile care, în mod normal, nu abordează aspecte privind Uniunea Europeană, precum și cu factorii de
decizie, cu funcționarii publici, cu organizațiile societății civile și cu publicul larg în general



Cine poate aplica? Orice instituție de învățământ superior stabilită în orice țară din lume. Persoanele fizice nu pot solicita direct un grant. În orice instituție de
învățământ superior participantă poate fi sprijinit, în aceeași perioadă de timp, doar un singur centru de excelență Jean Monnet. Instituția-gazdă coordonează
activitățile uneia sau mai multor facultăți/departamente



Tipuri de organizații eligibile. Instituțiile de învățământ superior stabilite în orice țară din lume. Instituțiile de învățământ superior stabilite în țările participante
la programul Erasmus+ trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă. Instituțiile de învățământ superior din țările partenere nu au nevoie de o astfel
de cartă



Numărul și profilul organizațiilor participante. Instituții de învățământ superior stabilite în orice țară din lume



Durata proiectului. 3 ani



Valoare. Max. 100.000 EUR. Costurile vor acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și subcontractare,
precum și alte costuri (aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii)

Acțiunea Jean Monnet în alte
domenii ale educației și formării










promovează cunoașterea Uniunii Europene în școli și în institutele de educație și formare
profesională (EFP) din țările participante la program pentru a le oferi furnizorilor de educație
oportunități de a elabora și a furniza conținut cursanților și furnizorilor de învățământ pedagogic, cu
scopul de a sprijini cadrele didactice punându-le la dispoziție metodologii și cunoștințe actualizate
privind aspecte legate de Uniunea Europeană, precum și de a promova dezbateri și schimburi între
reprezentanții școlilor și ai EFP și părțile interesate cu privire la învățarea pe teme legate de UE
obiectivul general: promovarea unei mai bune înțelegeri a UE și a funcționării instituțiilor sale, atât
în învățământul general, cât și în sectorul formării profesionale (ISCED 1-4)
sunt sprijinite următoarele subacțiuni:
- Activități de formare Jean Monnet pentru cadrele didactice - concep și oferă cadrelor didactice
propuneri de formare structurată pe teme legate de UE;
- Rețelele Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării- schimb de bune practici și
experiența predării în echipă în cadrul unui grup de țări

Activități de formare Jean Monnet
pentru cadrele didactice


Instituțiile de învățământ superior sau institutele/agențiile de învățământ pedagogic vor organiza activități care le vor permite
cadrelor didactice din școli și furnizorilor de educație și formare profesională (EFP) să dezvolte noi competențe, să predea și
să se implice în discuții referitoare la teme privind UE, ceea ce va spori nivelul de capacitare al acestora printr-o mai bună
înțelegere a UE și a funcționării sale



Organismele de învățământ pedagogic (atât pentru formarea inițială, cât și pentru dezvoltarea profesională continuă a
cadrelor didactice) își vor consolida cunoștințele și abilitățile interne în ceea ce privește predarea pe teme legate de UE, ceea
ce va conduce la o mai bună pregătire a cadrelor didactice pentru introducerea conținutului privind UE în activitățile lor



Activitățile formare a cadrelor didactice vor sprijini personalul didactic din școli și furnizorii de EFP (ISCED 1-4)



Cine poate aplica? O instituție de învățământ superior sau un institut/agenție de învățământ pedagogic care asigură formarea
inițială și/sau la locul de muncă pentru cadrele didactice din școli și/sau din institutele EFP. Solicitantul trebuie să fie stabilit
într-o țară participantă la programul Erasmus+. Instituțiile de învățământ superior trebuie să dețină o ECHE valabilă.
Persoanele fizice nu pot solicita direct un grant

Activități de formare Jean Monnet
pentru cadrele didactice


Activități. Activitățile trebuie să includă pregătirea și desfășurarea activităților de formare a cadrelor didactice. Acestea pot fi organizate sub forma unor cursuri
sau module orientate, inclusiv a învățării la distanță (MOOC și/sau activități mixte). Activitățile de formare trebuie să fie formale și să se încheie cu un
certificat. De asemenea, activitățile propuse trebuie să includă sprijin pentru participanți (ex. contribuția la costurile de călătorie și de ședere, furnizarea de
manuale și alte instrumente specifice, scutirea de taxe). Activitățile de formare Jean Monnet pentru cadrele didactice trebuie să ia una dintre următoarele forme:



- formare privind metodologiile de predare pentru a aborda teme legate de Uniunea Europeană;



- formare pe teme legate de Uniunea Europeană;



- experiențe de învățare pe teme privind Uniunea Europeană care vin în completarea cursurilor deja existente (învățare colaborativă între clase, predare în
comun);



- seminare, cursuri de vară, cursuri intensive și alte tipuri de experiențe legate de UE care implică alte părți interesate



Cele de mai sus se pot realiza prin:



-furnizarea de îndrumări ad-hoc pentru selectarea tipului de formare;



-formare fizică, online și/sau mixtă



Durata proiectului. 3 ani



Valoare. Max. 300.000 EUR

Rețelele Jean Monnet în alte
domenii ale educației și formării


rețelele de școli și/sau furnizori de EFP trebuie să confere o dimensiune internațională și să permită schimbul de bune practici, precum
și experimentarea predării în comun într-un grup de țări



activitățile vor facilita o înțelegere comună cu privire la metodologiile de învățare despre temele privind UE în rândul unor practicieni
care lucrează în contexte diferite și se confruntă cu diferite provocări și constrângeri datorate legislațiilor naționale și structurii
programelor de învățământ



schimbul de cunoștințe între profesori (colaborare cu privire la subiecte specifice și la metodologii, experiențe de predare în comun,
activități comune) reprezintă fundamentul activităților din cadrul rețelelor



obiectivul - dublu. Pe de o parte, școlile/furnizorii de EFP vor face schimb de informații și practici cu privire la modul în care își
ajută cursanții să cunoască mai multe despre UE și la conținutul educațional. Pe de altă parte, cadrele didactice pot avea experiențe de
mobilitate de câteva zile pentru a organiza și a efectua activități de predare în comun/îndrumare reciprocă cu partenerii lor



Cine poate aplica? O școală sau un institut EFP stabilit într-o țară participantă la programul Erasmus+, în numele partenerilor din
rețeaua propusă

Rețelele Jean Monnet în alte
domenii ale educației și formării


Tipuri de organizații eligibile. Școli și furnizori de EFP (nivelurile ISCED 1-4) stabiliți într-o țară participantă la programul Erasmus+.
Acestea trebuie să se asigure că de activitățile lor beneficiază cel mai mare număr posibil de cursanți



Numărul și profilul organizațiilor participante. Min. 5 școli și/sau furnizori de EFP stabiliți în min. 3 țări diferite participante la
programul Erasmus+



Activități. Rețelele Jean Monnet trebuie să respecte una sau mai multe dintre următoarele forme:

- colectarea și discutarea metodologiilor de predare pentru activități curriculare și extracurriculare;
- colectarea și diseminarea bunelor practici de învățare despre teme privind UE;
- organizarea experiențelor de predare în comun și prin colaborare, atât prin activități de mobilitate, cât și online
Cele de mai sus se pot realiza prin:
-prezentarea de documente și orientări pentru diseminarea bunelor practici;
-întâlniri fizice și online;
-predare în comun și predare prin colaborare


Durata proiectului. 3 ani.



Valoare. Max. 300.000 EUR

Resurse
- Platforme online - oferă spații virtuale de colaborare, baze de date pentru găsirea partenerilor, comunități de practică și alte servicii online pentru
profesori, formatori, lucrători de tineret, inițiatori de politici și alți practicieni, precum și pentru elevi, tineri și adulți care învață în Europa și nu numai


ETwinning (eTwinning - Homepage)



The Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) (EPALE | Electronic Platform for Adult Learning in Europe (europa.eu) )



The School Education Gateway (SEG) (School Education Gateway - Homepage )



The European Youth Portal (European Youth Portal | European Youth Portal (europa.eu)



The SALTO Resource Centres (SALTO-YOUTH - Otlas - The Partner-Finding Tool (salto-youth.net) )



The Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies (SELFIE) (
SELFIE | Education and Training (europa.eu)



HEInnovate (Homepage | Heinnovate)



Rețeaua Eurydice (EACEA (europa.eu))



Rețeaua Euroguidance (Lifelong Guidance | Euroguidance Network )

ECHIPA BIROULUI ERASMUS+
VĂ MULȚUMEȘTE PENTRU ATENȚIE!

Q&A: violeta_gheorghiu@yahoo.com

