
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR ERASMUS+ 

ACŢIUNEA KA1 - DOMENIUL EDUCAȚIE ŞCOLARĂ  

CURS AVIZAT M.E. NR. 32667/08.11.2022 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 
MANAGEMENTUL PROIECTELOR ERASMUS+ 

ACŢIUNEA KA1 - DOMENIUL EDUCAȚIE 

ŞCOLARĂ 

• Public-țintă vizat 
Responsabili Erasmus+, cadre didactice interesate de 

scrierea și implementarea de proiecte europene Erasmus+ 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

   Oferim un curs de iniţiere în problematica scrierii şi 

implementării proiectelor standard Erasmus+ din domeniul 

mobilităţilor şcolare și proiectelor de acreditare, în 

contextul în care, la nivelul Uniunii Europene este 

operaţional, în perioda 2021-2027, un nou program multi-

anual de finanţare în domeniul educatiei, formării 

profesionale, tineretului şi sportului.                                             

   Stagiul de formare se bazează pe experienţele de scriere 

şi de implementare a Proiectelor standard Erasmus+ KA1 

şi a proiectelor de acreditare Erasmus+ și se doreşte un 

exemplu de bune practici pentru toţi cei care sunt implicaţi 

la nivelul unei unităţi şcolare în managementul proiectelor 

Erasmus+ (directori, responsabili, persoane cu motivaţie şi 

aşteptări pentru dezvoltarea instituțională legate de 

proiectele europene). 

• Durata (număr total de ore 

de formare) 
24 de ore 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Scop: 

Familiarizarea cu problematica, tehnicile şi instrumentele 

de scriere şi implementare a proiectelor Erasmus+ standard 

și de acreditare; 

Obiective: 

Să analizeze problematica generală a Programului 

Erasmus+ şi cea specifică a domeniului şcolar, pe baza 

studiului principalelor documente şi instrumente oferite de 

instituţiile responsabile în derularea programului; 

-Să identifice principalele elemente ale designului 

formularului de aplicaţie KA1; 

-Să transfere cunoştinţele şi abilităţile dobândite pe 

parcursul trainingului în analiza studiilor de caz propuse; 

-Să experimenteze, prin aplicaţii practice, toate etapele 

scrierii unui proiect de mobilităţi şcolare; 



 

-Să faciliteze implicarea activă a participanţilor la stagiul de 

formare în proiecte finanţate prin programul Erasmus+. 

Competențe vizate: 

-Dezvoltarea competențelor de management de proiect 

ale personalului didactic și didactic-auxiliar; 

-Îmbunătățirea capacității a cadrelor didactice privind 

selecția cursurilor de formare 

Planificarea modulelor tematice: 

Activitățile de formare se vor organiza: 

- în sistem blended-learning(incluzând componenta față-în-

față și componenta online); 

- în sistem online (incluzând componenta sincron și 

componenta asincron). 

• Programul Erasmus+: obiective, caracteristici, 

structură, instituţii europene şi naţionale care gestionează 

programul, participanţi şi organizaţii participante 

eligibile, documente, instrumente şi link-uri utile – 2 ore  

• Acţiunea Cheie1-Domeniul Şcolar: proiecte standard 

și proiecte de acreditare: activităţi, organizaţii 

participante, criterii de eligibilitate şi atribuire, reguli de 

finanţare – 2 ore 

• Managementul proiectelor Erasmus+ – 8 ore 

• Formularul online pentru educaţia şcolară: analiza 

secţiunilor din formularul de aplicaţie KA1, 

experimentarea completării formularului pe baza unor 

studii de caz şi a exemplului de bună practică oferit de 

proiectele Erasmus+  – 4 ore 

• Activități  practice: studiu individual, realizarea 

portofoliului de evaluare – 6 ore 

• Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului: 

Anul școlar 2022-2023 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 

Evaluare continuă, autoevaluare, evaluare finală prin 

portofoliu cuprinzând produse ale activităţilor practice 

individuale şi de grup. 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

-Mariana Gemescu - pedagogie, formator cu competențe în 

domeniu 

-Mariana Mola - profesor documentarist, formator cu 

competențe în domeniu 

• Coordonatorul 

programului 

Prof. metodist C.C.D., Părpălea Carmen 

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

2250 lei 

• Costul estimat al unei ore 2250 lei / 25 cursanţi / 24 ore = 3,75 lei/oră/cursant 



 

de formare pentru fiecare 

participant 

 


