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Aprobat, 
Prof. Adriana STO.JP-.,,.__ 

Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov 

În atenţia doamnei/domnului director 
responsabilului cu proiecte europene 
profesorilor de limbi moderne, cadrelor didactice 

Referitor la: Apeluri Erasmus+ISEE!CS pentru perioada octombrie 2021-fehruarie 2022 

Apelurile Erasmus+ pentru perioada octombrie 2021 - februarie 2022 sunt: 

Nr. J Termen 
Tipul proiectului Grupul ţintă vizat I 

I 

limită crt. 
1. 5 octombrie Apel suplimentar pentru Şcolile "A doua şansă" 

2021 proiecte de scurtă mobilitate 

Educaţia Adulţilor 

\VWW.entSl11USQ1Us.ro 

2. Proiecte de solidaritate Grupuri informale de minimum 5 elevi 

(Corpul de solidaritate) de liceu (reprezentate de o persoană 

www.suntsolidar.eu majoră) sau Consiliile elevilor 

3. Proiecte de participare Grupuri informale de minimum 5 elevi 

(Erasmus+ Tineret) (reprezentate de o persoană majoră) sau 

\V\\W.erasmus12lus.ro Consiliile elevilor, care îşi propun să 

intre în dialog cu autorităţile locale, 

pentru a rezolva probleme ale tinerilor 

din comunitate 

4. 19 Acreditari -SE (Educatie Orice şcoslă care a implementat 1-2 

octombrie scola.ra), VET, AE (Educatia proiecte Erasmus. Sunt eligibile şi şcoli 

2021 adultilor) care nu au implementat proiecte 

httQs:/ /w\\\\ .erasmusplus. ro/ Erasmus, dar care au experienţă în 

documente-candidatura proiecte şi dovedesc capacitate de 

implementare (resurse umane). 
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5. 3 noiembrie 

2021 

6. 3 

decembrie 

2021 

2022 

Small scale prutnerships 

W\\ \\ .crasmusplus.ro 

Proiecte SEE de mobilităţi 

W\\ \\ .cea4edu.ro 

VET 

\\'\\W.cra4cdu.ro 

Alte detalii şi evenimente: 
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Şcoli din mediul rural. cu copii cu 

oportunităţi reduse. fără experienţă în 

Erasmus+ 

Personal din IS.L CCD. CJRAE 

din şcoli+tutorii de practică din 

cornpanii+profesor de engleză 

I .  Priorităţile politice ale acestor programe sunt: INCLUSION. GREEN, DIGIT AL 

TRANSFORMA TION. 

2. Din aprilie 2022, E-Tv,rinning va fi parte a programului Erasmus+ şi va fi gestionat de 

ANPCDEFP. Se va încerca inse11ia utilizării E-twinning în orice proiect Erasmus+ 

cru·e se derulează, dar şi ca mijloc de iniţiere a unei cooperări şi de găsire de parteneri 

pentru cei care nu au nicio experienţă în proiecte. Astfel, în 2022 se vor contopi 

platformele E-twinning cu School Education Gateway. 

3. Pe Vv'VAv.crasmusplus.ro, sectiunea Candidatură, sunt postate Ghidul programului 

Erasmus+ şi Ghidurile de scriere a unui proiect de succes pentru diferite acţiuni. 

4. Iniţiativa #ErasmusDays 2021 (14-16 octombrie 2021) 

https:/ /w\\ w .erasmu�I us.ro/evenimentc-dctJ\. rs/IDev/1969 

5. Platforma Comisiei Europene Planeta noas1ră, vWoruL nostru cu secţiunea pentru 

profesori poate fi accesată la: 

ht1ps:. 'cc.europa.eu!dima sitcs/vouth/teach�rs ro?page=l 

Prof. dr. Daniela BARBU 

Im7Jector şcolar pentru proiecte educafionale 


