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Proiect finanţat de Uniunea Europeana prin programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare 

profesională, tineret şi sport 2014-2020

ANUNȚ PUBLIC

Proiectul   ”Stagii de practică la nivel Erasmus+ pentru viitorii învățători-educatoare, 
respectiv educator-puericultor”, proiectul VET 2020-1-RO01-KA102-079317 din 

cadrul Programului Erasmus+

                  Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” Deva anunţă public cȃştigarea 
proiectului depus la Agenția Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 
şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), ”Stagii de practică la nivel Erasmus+ pentru viitorii 
învățători-educatoare, respectiv educator-puericultor”, Proiectul VET cu numărul de 
referință 2020-1-RO01-KA102-079317 din cadrul Programului Erasmus+, în valoare de 
148,098.00 euro (grant acordat pentru pregătire, management, subzistenţă și transport 
internaţional).
                  Erasmus+ este programul Uniunii Europene care are scopul de a moderniza și 
internaționaliza educația, formarea profesională și implicarea tinerilor. Pentru oameni el 
oferă posibilitatea de a-și dezvolta competenețele pe toate cele trei componente (cunoștințe, 
abilități, atitudini) precum și de a face schimb de experiențe cu persoane cu interese 
similare din alte țări. Pentru organizații, acesta oferă un suport financiar cu scopul de a-și 
dezvolta capacitatea managerială de a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor pe care îi 
deservesc și comunităților pe care le sprijină prin proiecte internaționale.
                  Tipul de acţiune:
● Mobilitate
                    Mobilitate - PLASAMENTE DE FORMARE
                    Plasamentul de formare este perioada de formare profesională şi/ sau 
experienţa practică petrecută de o persoană într-o intreprindere sau organizaţie de formare 
dintr-o altă ţară. Perioada trebuie să includă cursuri de formare suplimentare în limba de 
lucru sau în limba ţării gazdă.  Scopul acestei activităţi este să sprijine beneficiarii să se 
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adapteze la noile cerinţe ale pieţii muncii din Comunitatea Europeana, să dobândească 
abilităţi specifice şi o mai bună înţelegere a culturii economice şi sociale ale ţării gazdă.
                  Grupul ţintă:
● Persoane aflate în formare profesională inițială: 63 elevi din clasele a X-a, a XI-a, a XII-a, 
Profilul Pedagogic, Filiera Vocațională, Specializările Învățători-Educatoare, respectiv 
Educator-Puericultor.
                  Durata mobilității:

 șase săptămâni în trei fluxuri, fiecare flux având o durată 
de două săptămâni:

 fluxul 1= 22 elevi, specializarea Învățători- educatoare, 
clasa a XII-a, Barcelos, Portugalia (martie 2021)

 fluxul 2= 14 elevi, specializarea Învățători- educatoare, 
clasa a XI-a, Paphos, Cipru (februarie 2021)

 fluxul 3= 27 elevi, specializarea Educator-puericultor, 
clasa a X-a, Granada, Spania (iunie 2021)

.
                  Motivația  acestui proiect este  promovarea relațiilor de colaborare și prietenie 
între elevii și profesorii din țările partenere, deoarece realizarea unui proiect european 
implică promovarea ordinii si metodelor de lucru, rezultate riguroase, participarea și 
cooperarea, coordonarea activităților pentru scopul propus, individual și în echipă, 
încrederea în sine și încrederea în ceilalți, cultivarea interesului în relațiile umane.
                  Derularea acestui proiect are în vedere gradul de utilitate a celor implicați ca 
beneficiari de sistem și ca opțiune de angajare pentru elevi după terminarea ciclului superior 
al liceului.
                În cadrul plasamentului de învățare care se va derula în creșe, grădinițe și unități 
școlare din Spania, Portugalia și Cipru, participanții vor parcurge 60 de ore din care 30 ore 
corespunzătoare săptămânii de practică pedagogică comasată, respectiv 30 de ore 
corespunzătoare practicii pedagogice curente, conform Regulamentului de practică 
pedagogică O.M. nr. 4927/ 29.08.2013.
                 Activitățile de formare vor viza obiectivele și competențele din programa de 
practică pedagogică aprobată prin O.M. nr. 5021/ 12.09.2013 diferențiat pentru cele două 
specializări și anume Învățători - Educatoare și Educatori – Puericultori. Acestea vor fi 
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certificate prin documentele de mobilitate Europass care sunt recunoscute în tot spațiul 
european.

    Director,                                                                              Responsabil proiect,
 Prof. Selmerean Camelia                                                    Prof. Mateș Nicolae


