Programul Erasmus+

Erasmus Plus are scopul de a imbunatati competentele europenilor necesare astazi pe
piata muncii. De asemenea, programul doreste sa modernizeze educatia europeana si lucrul cu
tinerii. Programul are o durata de 7 ani, din 2014 pana in 2020 si un buget de 14.7 miliarde de
euro. Aceasta suma reprezinta o crestere de 40% fata de programele anterioare. Erasmus+ va
oferi oportunitati pentru peste 4 milioane de europeni sa studieze, sa faca schimburi de
experienta si sa faca voluntariat intr-o alta tara europeana.
Erasmus Plus (2014-2020) va oferi suport pentru parteneriate transnationale in domeniul
educatiei si tineretului pentru institutii si organizatii. Aceste parteneriate vor dezvolta
cooperarea intre organizatiile europene si va moderniza educatia astfel incat sa ofere
competentele care sunt cerute pe piata muncii. In domeniul sportului, Erasmus+ va oferi
suport pentru proiectele care vor promova sportul de masa. Erasmus+ aduce sub aceeasi
umbrela 7 programe europene diferite din domeniul educatiei, formarii profesionale si
tineretului: invatare pe tot parcursul vietii, Tineret in Actiune, Tempus, Erasmus, Edulink etc.
Acest program are trei piloni principali: educaţie şi formare, tineret şi sport.

Acţiunea cheie 1 (KA1) – PROIECTE DE MOBILITATE
Mobilităţi de învăţare pentru profesori, formatori, studenţi, elevi din şcolile
VET, personal/staff (fostele mobilităţi din cadrul Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci, Grundtvig).

Prioritati nationale KA1
Creşterea volumului şi calităţii mobilităţilor cu scop de învăţare; o atenţie deosebită va fi
acordată recunoaşterii rezultatelor învăţării prin diferite instrumente: ECTS, Europass
Mobility, ECVET, Youthpass

KA1- proiecte de mobilitate pentru elevi şi personal din VET
Mobilitatea elevilor
Rezultatele învăţării sunt recunoscute în mod oficial şi validate la nivel instituţional,
conţinuturile cursului/de învăţare sunt adaptate după cum este necesar pentru a se asigura
că perioada de mobilitate în străinătate se potriveşte bine cu cursul/profilul la care elevul
VET/ucenicul este înscris. Pentru a consolida capacitatea de inserţie profesională a tinerilor
şi pentru a facilita tranziţia la piaţa forţei de muncă, proaspeţii absolvenţi din şcoli VET sau
companii care furnizează formare profesională la ucenici, pot participa în egală măsură la
această activitate.
Activitate pentru ucenici, elevi din şcolile de formare profesională, care efectuează un stagiu
de formare profesională într-o altă ţară.
Elevii sunt găzduiţi fie la locul de muncă (întreprindere, altă organizaţie relevantă), fie la o
şcoală profesională – VET (cu perioade de învăţare la locul de muncă într-o întreprindere
sau o altă organizaţie relevantă).
Fiecare activitate de mobilitate este stabilită într-un cadru de calitate convenit/agreat
anterior între organizaţia de trimiterea şi organizaţia de primire pentru a asigura un nivel
înalt de calitate pentru activitate, şi care include un "contract de studiu".

