
INFO DAYS ERASMUS + 

Anul 2017 marchează 30 de ani de programe europene în educație, formare și tineret la 
nivel european, 20 de ani în România și 10 ani de când suntem membri ai Uniunii Europene.  

Este momentul de reflecție la lucrurile bune care s-au întâmplat și dacă sau în ce fel 
acestea ne-au transformat viețile în bine. 

Programul Erasmus+ există de 30 de ani. A debutat în 1987, atunci când se adresa în 
mod exclusiv studenților, a crescut și a înglobat formarea profesională, educația școlară, 
educația adulților, tineretul și sportul. S-a numit pe rând Socrates 1, Socrates 2, Leonardo da 
Vinci, programul de Învățare pe tot parcursul vieții și începând cu 2014 Erasmus+. 

În cifre acest program a schimbat viețile a 9 milioane de oameni: 4 400 000 de studenți, 
1 400 00 de tineri, 1 300 000de elevi aflați în formare profesională inițială, 1 800 000 profesori, 
formatori și lucrători de tineret, 100 000 de voluntari europeni, 100 000 studenți și staff Erasmus 
Mundus. 

În România programul a schimbat viețile a aproximativ 239 000 de persoane: 80 400 de 
studenți, 53 700 tineri participanți la schimburi de tineri, 31 700 elevi aflați în formare 
profesională inițială, 68 100 profesori, formatori și lucrători de tineret, 3 500 de voluntari 
europeni și 1 200 studenți și profesori Erasmus Mundus.  

Învățarea este un proces, adesea anevoios, pentru că rezultatele nu se pot vedea și măsura 
imediat. 2017 este un an de referință și o bună oportunitate de a vedea cum ne-a ajutat acest 
program ca cetățeni europeni și cum ne poate ajuta în viitor în contextul accelerării dezvoltării 
tehnologiei, a discrepanțelor sociale, a accesului pe piața muncii. 

Proiecte finantate prin programul Erasmus + îi implică atât pe cei care sunt beneficiarii 
finali ai procesului de învăţare (studenţi, elevi - filieră tehnologică sau vocațională și 
postliceal -, tineri, voluntari etc.) cât şi profesioniştii din domeniile educaţie, formare şi 
tineret care facilitează procesul de învăţare (profesori, formatori, lucrători de tineret, personal 
de conducere sau administiv etc). 

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 - 
2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității 
(capacității de inserție profesională) prin oferirea unor  oportunități de educație, formare și 
activități de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât nivelul precedent al 
cheltuielilor din perioada 2007-2013 și reflectă importanța pe care UE o acordă acestor domenii 
și angajamentul de a investi în ele. 

In 2017 comparativ cu 2016, au fost alocate fonduri suplimentare în valoare totală de 
300 de milioane de euro, majorare ce reprezintă o creștere bugetară record, față de primul an al 
programului Erasmus+ (2014). 

Această creștere a bugetului este o confirmare  a impactului pozitiv pe care programul 
îl are asupra  vieții și a proiectelor personale ale oamenilor din toată Europa. După cum 
președintele comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a subliniat în discursul său anual referitor 
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la Starea Uniunii,  Erasmus+ este un proiect deosebit de important, deoarece oferă oamenilor 
șansa de a se muta, călători, lucra, studia și forma în țările din întreaga UE.  

În județul Dolj programul este implementat in peste 100 de unități școlare.  

In zilele de 13 si 14 octombrie, sunt organizate activități de diseminare a proiectelor 
implementate. 

La sediul ISJ Dolj, va avea loc evenimentul regional de diseminare proiecte 
Erasmus+, ”INFO DAYS EUROPA”, la care vor participa inspectorii proiecte 
educaționale din judetele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Valcea, alături de reprezentanți ai 
scolilor din județele din Sud-Vest Oltenia, care isi vor împartăsi exemplele de buna 
practica din proiecte. 

Sunt invitați și tineri voluntari din proiectele Serviciul European de Voluntariat pentru a-și 
împărtăși din experiența in programul Erasmus +. 

Evenimentul se va desfășura la Craiova, la sediul ISJ, începând cu ora 10. 



Instituţia 
şcolară Localitatea Activități Data Observații 

Liceul 
,,Charles 
Laugier,, 

Craiova 

Diseminarea proiectului „Unissons nos coeurs sans frontieres” 
Selectia participantilor la proiectul: PEARLS- Peer Education, Active and Reflective 
Learning Strategies 
Prezentarea proiectului „Formarea asistentilor medicali in context European” 
 

13 octombrie 
2017  

Colegiul 
National 
"Carol I" 

Craiova 

Reuniune de informare privind proiectele europene Erasmus +   
- Responsabil prof. Alina Ionicescu , coordonator Comisie pentru Proiecte Internaţionale – 
13 octombrie 2017  
Noutăţi Erasmus plus – Responsabil prof. Nicolae Olivia 

14 octombrie 
2017  

Liceul 
Tehnologic 

„George 
Bibescu” 

Craiova 
”Erasmus+ - strategii pentru orice bariera!”- o activitate de decorare cu desene a unei 
perete, in parteneriat cu Liceul de Arta ”Marin Sorescu”. 

 

13-14 
octombrie 

2017 
 

Liceul 
Tehnologic 
“Constantin 
Ianculescu” 

 

Cârcea 

Power point “Cultură și civilizație britanică” (Diseminare activități desfășurate cu ocazia 
întâlnirii de la Londra în cadrul proiectului InventEUrs “FOSTERING INVENTION-
BASED COLABORATIVE LEARNING FOR SOCIAL CHANGE” – I4eu” ) 
“Ne cunoaștem colegii din Italia” activități pe blogul proiectului InventEUrs 
“FOSTERING INVENTION-BASED COLABORATIVE LEARNING FOR SOCIAL 
CHANGE” – I4eu” ) 
“Ne cunoaștem colegii din Spania” activități pe blogul proiectului InventEUrs 
“FOSTERING INVENTION-BASED COLABORATIVE LEARNING FOR SOCIAL 
CHANGE” – I4eu” ) 

13-14 
octombrie 

2017 
 

Scoala 
Gimnaziala 

Speciala “Sf. 
Vasile”  

Craiova 

            
 Seminar dedicat personalului interesat, pentru diseminarea unor produse si bune practici din 
proiecte europene, vizand parteneriatul ACTIVE FOR EU implementat in perioada 2011-
2013 de Gradinita cu PP “Nicolae Romanescu” Craiova. 

13 octombrie 
2017  

Colegiul 
Tehnic ” 

Ștefan Milcu” 
Calafat   Avantajele proiectelor ”Erasmus” pentru elevi, părinți, școală și comunitate. 

 Despre ”Erasmus” + Prezentarea ghidului. 

13-14 
octombrie 

2017 
 

Liceul 
Teoretic 
”Adrian 

Păunescu” 
 

Bîrca Activități de popularizare a proiectelor Erasmus+ 
13-14 

octombrie 
2017  

 



Instituţia 
şcolară Localitatea Activități Data Observații 

Scoala 
Gimnaziala 

“Anton 
Pann”, 
Craiova 

Craiova 

Prezentari PPT la nivelul Scolii Gimnaziale “ Anton Pann”, Craiova cu rezulatele 
proiectului Erasmus + KA2 – “Vol Europe” 
              Target grup: 30 profesori, 50 elevi, 12 parinti, 1 mediator scolar 
              Scop: prezentarea rezulatelor proiectului Erasmus + Ka2 – “Vol Europe” 
 Promovare in cadrul Consiliului profesoral al proiectului Erasmus + KA1 “Start 
pentru invatare non-formala” 

Target grup: 30 profesori 
Scop: prezentarea proiectului Erasmus KA1 “Start pentru invatare non-formala” 

Creativitate si inovatie in educatie- activitati non-formale desfasurate cu elevii 
claselor V-VIII in vederea imbunatatirii randamentului scolar 

Target grup: 10 profesori, 70 elevi, 1 mediator scolar 
 Scop: realizarea de activitati non-formale desfasurate cu elevii claselor V-VIII in 
vederea imbunatatirii randamentului scolar 

13-14 
octombrie 

2017  
 

Liceul 
Tehnologic 
„Alexandru 

Macedonski” 

Melinești 
 
 
 
 
 
 

Prezentarea unei scenete pe tema incluziunii sociale, bully-ing, abandon școlar,  pregatita in 
cadrul proiectului Erasmus + TOWARDS INCLUSIVE AND ACTIVE EDUCATION BY 
YOUNG EUROPEAN STORY TELLERS    13.10.2017 

„Eu nu renunț!” – activitate de informare și conștientizare a elevilor în privința 
abandonului școlar    14.10.2017 

13-14 
octombrie 

2017 
 

Colegiul  
Tehnic  

Energetic   
Craiova 

FII INFORMAT ! 
Open space  
50 de elevi de la Colegiul Tehnic Energetic 
COMISIA   PENTRU  PROIECTE  DE COOPERARE   SI  INTEGRARE  
EUROPAENA 
OPRTUNITATI  ERASMUS+ 
workshop 
20 de profesori de la Colegiul Tehnic Energetic 
COMISIA   PENTRU  PROIECTE  DE COOPERARE   SI  INTEGRARE  
EUROPAENA 

13 octombrie 
2017  

Colegiul 
"Ştefan 

Odobleja" 
Craiova 

 
Activităţi organizate cu ocazia Erasmus+ Infodays- 13.10.2017: 
Promovarea programului EVS- Oportunităţi pentru tineri 
Activitatea va avea ca invitaţi tineri participanţi la programul EVS şi se adresează elevilor 
din clasele XI-XII. 

13 octombrie 
2017  



Instituţia 
şcolară Localitatea Activități Data Observații 

Școala 
Gimnazială 

,,Sf. Dumitru,, 
Craiova Sesiune de comunicări legate de incluziunea socială și reducerea abandonului școlar , în 

cadrul acțiunilor Erasmus + Infodays 

13-14 
octombrie 

2017  
 

Liceul 
“Traian Vuia” Craiova 

12, 13octombrie 2017, 0ra 10,45,  
Prezentarea proiectelor derulate în şcoală în perioada 2016-2017 (Sala multimedia) 
Responsabil: Militaru Paula. 

12-13 
octombrie 

2017 
 

Școala 
Gimnazială 
,,Gheorghe 

Țițeica" 
Craiova 

 

Craiova 
Masa Rotundă ,,Erasmus-Infodays" – prezentarea și popularizarea concursurilor și a 
programelor cu tematică europeană: Erasmus +K2, Europa-Casa Noastră, concursul Școală 
Europeană, concursul Made for Europe. 

13 octombrie 
2017  

Scoala 
Gimaziala 

„Elena 
Farago” 

Craiova 

“Informaţia salvează generaţia”  
- informare cadre didactice şi elevi despre oportunitățile Erasmus+ 
- Dezbatere şi brainstorming  în legătură cu nevoile scolii  
- Expozitie de desene realizate de  elevi “Sunt roman in Europa”   

 

13 octombrie 
2017  

Scoala 
Gimnaziala 
Drăgotești 

Drăgotești work-shop cadre didactice pe teme specifice 13 octombrie 
2017  

Şcoala 
Gimnazială 
"Gheorghe 
Bibescu" 

Craiova Diseminarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului în perioada mai- iunie 2017 
13-14 

octombrie 
2017 

 

CTIA 
 Craiova 

Diseminarea proiectelor ce au avut loc in ultimii ani si prezentarea unor detalii despre 
programul Erasmus+ 

Parteneriatele/ proiectele in vederea reducerii abandonului scolar: 
 

(coordonator CTIA:  prof. Valeria Ghivercea)  
1. JAR ROMANIA – « Prevenirea abandonului scolar », care se desfasoara pe baza 
acordului de implementare CTIA- JAR  in parteneriat cu: 

12 octombrie 
2017  



Instituţia 
şcolară Localitatea Activități Data Observații 

 
2. ATOS – «Vreau sa stiu ce mananc» E+ 
-Scoala de vara 

 
3.EUROPROTECTOR – «Fii independent» E+ 

- «Pot salva!» E+ 
- «Povesti de viata»  E+ 
4. CAROUSEL PROJECT – «Stai drept!» E+ 
 

Școala 
Gimnazială 
Ostroveni 

Ostroveni 
- Bitrimulti, masă rotundă 
- Teach and Learn in a Democratic Society, masă rotundă 
 

13-14 
octombrie 

2017 
 

Scoala 
Profesională 

Specială 
Craiova 

Programele Erasmus+ (activitate de informare) 
privind promovarea incluziunii sociale: 
Denumirea parteneriatului 
Dezvoltarea personalitatii si a carierei 
 
Programe/Proiecte privind reducerea abandonului scolar: 
Denumirea parteneriatului 
Sa-nvatam din greseli 
 

13-14 
octombrie 

2017 
 

Liceul 
"Voltaire" 

 
Craiova 

Diseminarea   rezultatelor proiectului ACTECIM 
13 octombrie 
50 de elevi de la clasele IX-XI de la Liceul Voltaire 
Prezentarea rezultatelor dobândite de catre participantii directi  cadrelor didactice si 
elevilor beneficiari indirecti ai proiectului derulat  
Cresterea numarului de profesori si de elevi implicati in atragerea proiectelor cu finantare 
europeana si in derularea in conditii optime a celor aflate in desfasurare. 
 
Prezentarea proiectului Territoire apprenant, des protocoles innovants au service des 
apprentis-sages 
TERAPI 
13 octombrie 
20 profesori si 70 de elevi de la Liceul Voltaire 

13-14 
octombrie 

2017 
 



Instituţia 
şcolară Localitatea Activități Data Observații 

Informarea cu privire la proiectul strategic Erasmus+ in care scoala este partenera, 
prezentarea obiectivelor proiectului, a   beneficiilor   personale,   lingvistice   şi culturale 
care vor rezulta in urma implicarii in acest proiect 
Cresterea motivatiei profesorilor si a elevilor fata de proiectele cu finantare europeana 
Cunoasterea activitatilor care vor fi deurale in cadrul proiectului in perioada 2017-2020  si 
implicarea unui numar cat mai mare in activitatile derulate in unitatea noastra de 
invatamant 
 
Programul Erasmus+, oportunități pentru viiotr 
14 octombrie 
10 profesori si 30 de elevi de la Liceul Voltaire 
Informarea cu privire la acţiunile Erasmus+, prezentarea obiectivelor programului, a   
beneficiilor   personale,   lingvistice   şi culturale care pot rezulta in urma implicarii in 
astfel de actiuni 
Cresterea motivatiei profesorilor si a elevilor fata de proiectele cu finantare europeana 

Liceul 
Teoretic 

„Constantin 
Brâncoveanu” 

 

Dăbuleni 

Vino la școală! 
Campanie de informare privind consecintele abandonului școlar 
Erasmus Plus for all 
Vitamina E (Erasmus Plus) 

13-14 
octombrie 

2017 
 

Colegiul 
Naţional 

Economic 
“Gheorghe 

Chiţu” 
 

Craiova 

1 Ateliere de informare „Oportunitati de formare prin programu; Erasmus Plus VET” 
Obiective: Prezentarea Programului Erasmus + 
Informarea elevilor cu privire la participarea la programul Erasmus + KA1 
Activitatea va avea ca invitaţi tineri participanţi liceeni se adresează elevilor din clasele 
XI-XII. 

2.  Workshop „Caring and sharing good practices” 
Activitatea va avea ca invitati profesori si elevi beneficiari ai programului Erasmus Plus  
Obiective: 

- Diseminarea proiectelor Erasmus + 
- Schimb de bune practici  

3. Masa rotunda locala organizata de Asociatia Culturala in parteneriat cu CNE 
„Gh . Chitu”, Craiova 
− Obiective: Prezentarea proiectului : Vivre ensemble : Inclusion sociale en 

Action „ Nr. de referinţă 2016-2- RO01-KA105-024941 
− Ateliere de lucru : promovarea incluziunii sociale si reducerea abandonului 

scolar- schimb de bune practici 
− Activitatea va avea ca invitati profesori si elevi din judet 

 
 
 
 
 
 

13 octombrie 
2017 

 



Instituţia 
şcolară Localitatea Activități Data Observații 

Liceul 
Teoretic 

“Independenta
”  

Calafat 
Diseminare rezultate proiect ERASMUS+ KA2 2015-1-BG01-12A219 – 014218  
,,Opening up education through the school projects and ICT’’ 

13-14 
octombrie 

2017 
 

Şcoala 
Gimnazială 

Podari 

 

Podari 

-13 Oct Diseminarea Proiectului  „Centru de zi pentru copii Podari” derulat de primăria 
Podari în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Podari prin Ministerul Muncii şi Protecţiei  
Sociale  

-14 octombrie 2017  Schimb de bune practici între cadrele didactice  ale Şcolii Gimnaziale 
Podari şi cadrele didactice implicate  în derularea Proiectului „Vreau să învăţ” 
implementat de către Fundaţia Terre des Hommes. 

13-14 
octombrie 

2017 
 

Colegiul 
Tehnic „C.D. 
Nenitescu” 

Craiova 

„Atelier ERASMUS+”- activitate de informare a profesorilor scolii privind tipurile de 
proiecte europene ce pot fi accesate la termenele din anul 2018. 

„Diseminare proiect” - activitate de diseminare, dedicata incheierii proiectului european cu 
nr. 2016-1-RO01-KA102-023728,prezentarea unui exemplu de buna practica elevilor si 
profesorilor scolii. 

13 octombrie 
2017  
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