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PROGRAM: ERASMUS + - PROGRAMUL UNIUNII PENTRU EDUCAȚIE, FORMARE PROFESIONALĂ, TINERET ȘI SPORT
acțiunea-cheie 3:„ Sprijin pentru reformarea politicilor - Inițiative de inovare în domeniul politicilor”
TITLUL CERERII 2017: „Realizarea de experimente în materie de politici europene în domeniile educației și formării sub
conducerea autorităților publice de nivel înalt"
REFERINȚĂ: 2017/C 416/03
DOMENII: educație, formare, tineret, coperare transnațională, etc.
BUGET

TERMEN-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAȚIILOR

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

10.000.000 €;
până la 75%
cofinanțare,
maximum
2.000.000€/proiect

Notă succintă: 10 aprilie 2018
(ora 12.00 la Bruxelles)
Propunere completă: 25
septembrie 2018
(ora 12.00 la Bruxelles)

autorități publice (ministere sau organisme
echivalente) care răspund de învățământ și
formare la cel mai înalt nivel, organizații
publice, private sau instituții active în
domeniul învățământului sau al formării
sau care desfășoară activități
transsectoriale legate de învățământ și
formare în alte sectoare socioeconomice

Obiective generale și specifice, priorități:
Obiectivul general al prezentei cereri de propuneri este să promoveze o mai mare eficacitate
și eficiență a sistemelor de educație și formare prin colectarea și evaluarea de dovezi privind
impactul sistemic al măsurilor inovatoare în materie de politici. Prezenta cerere de propuneri
necesită implicarea autorităților publice de nivel înalt din țările eligibile și utilizarea unor
metode de evaluare solide, recunoscute pe scară largă și bazate pe studii de teren
(experimentare).
Obiectivele specifice:
- promovarea învățării reciproce și a cooperării transnaționale între autoritățile publice
de la cel mai înalt nivel instituțional din țările eligibile, cu scopul de a încuraja
îmbunătățirea sistemelor și inovarea în domeniul educației și formării;
- intensificarea colectării și analizării dovezilor substanțiale pentru a asigura aplicarea
cu succes a măsurilor inovatoare;
- facilitarea transferabilității și scalabilității măsurilor inovatoare.
Temele prioritare:
- promovarea incluziunii sociale și a valorilor comune ale UE prin învățare formală și
non-formală;
- integrarea și dezvoltarea metodelor pedagogice multilingve în învățământul școlar
(de exemplu, lucrul în clase multilingve/cu copii bilingvi) și sprijinirea profesorilor și a
formării acestora pentru abordarea diversității în clase;
- evaluarea digitală:
- identificarea bunelor practici la nivelul sectoarelor educaționale și la nivel de țară și
modernizarea bunelor practici și a experimentării;
- profesori și formatori VET în cadrul formării/uceniciei la locul de muncă (VET);
- implementarea de parcursuri de perfecționarea competențelor pentru adulții fără
calificare secundară superioară sau altă calificare echivalentă;

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

statele membre ale
UE, statele SEE
(Islanda,
Liechtenstein,
Norvegia), Turcia și
Fosta Republică
Iugoslavă a
Macedoniei
Informații
suplimentare:
 Toate entitățile
care intenționează
să participe la
programul „Erasmus
+" trebuie să se
înregistreze în
Portalul
Participanților al
Comisiei Europene.
 Activitățile trebuie
să înceapă între
1 ianuarie și 28
februarie 2019.
 Propunerile vor
fi prezentate și
evaluate în două
etape: cea a
propunerilor inițiale
(etapa I) și cea a
propunerilor complete
(etapa II). Propunerile
inițiale eligibile vor
fi evaluate pe baza
criteriului de atribuire
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politici și stimulente pentru sprijinirea actului didactic inovator și a formării
pedagogice în învățământul superior, inclusiv prin educație deschisă și digitală;
crearea unui hub european de învățare online, mobilitate combinată/virtuală,
campusuri virtuale și schimburi de bune practici în regim de colaborare.

Sursă de informare şi documentație:
Jurnalul Oficial al UE – textul oficial al cererii:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:416:FULL&from=EN
EACEA (ghidul beneficiarului și formularul de aplicare): https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentationeacea-282017_en
Instituție responsabilă:
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) – Bruxelles
Avenue du Bourget 1
B-1049 Bruxelles
Belgia
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise la adresa de email
următoare: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

„relevanța
proiectului”.
 Fiecare consorțiu
trebuie să aibe cel
putin 4 parteneri din
minimum 3 țări
eligibile.
 Candidatura
poate fi depusă în
oricare limbă oficială
a UE.

