
Prezentare Acreditare Erasmus+ Educatie Scolara 

profesor Irina MUNTEAN 

Erasmus+ este un program european ce sprijină educarea și formarea tineretului, 

precum și sportul în Europa. Acesta a luat naștere în 1987 ca program de schimb de studenți, 

iar din 2014 oferă și oportunități pentru profesori, stagiari și voluntari de toate vârstele. 

Domeniul geografic al programului acoperă în prezent 33 de țări (toate cele 27 

de state membre ale UE, precum și Turcia, Macedonia de Nord, Serbia, Norvegia, Islanda și 

Liechtenstein). 

În anul 2021 a luat sfârșit o etapă a programului Erasmus +,bugetul și filosofia 

programului fiind stabilite de Comisia Europeană pe o perioadă de 7 ani. S-a intrat într-o 

nouă etapă care vizează simplificarea procedurilor de obținere a finanțărilor de către 

instituțiile de învățământ ce aplică pentru obținerea acreditării Erasmus +, acreditare ce va 

permite acelor instituții să obțină finanțarea dorită printr-o simplă cerere financiară anuală 

adresată Comisiei Europene însoțită de o argumentare simplificată. În paralel cu noul 

program, parcursul standard se menține astfel încât instituțiile de învățământ care nu au 

obținut acreditarea pot, în continuare, să acceseze finanțare în baza unor proiecte scrise în 

mod tradițional și depuse la termenul limită. Unitățile educative care au obținut acreditarea 

pot avea acces la finanțare (bugetul UE pentru noul program fiind dublu) mult mai simplu dar 

cu respectarea direcțiilor definite de instituție în planul de dezvoltare europeană întocmit în 

perioada care a precedat obținerea acreditării.În acord cu prioritățile UE, Erasmus+ se axează 

pe tranziția verde și pe cea digitală, promovează un stil de viață sănătos și încurajează 

învățarea pe tot parcursul vieții pentru adulți. 

Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” a obținut în februarie 2021 acreditarea 

Erasmus + în domeniul Educatie Scolara, datorită eforturilor comune și a muncii în echipa a 

Comisiei de Proiecte Europene din cadrul liceului, coordonată de doamnele profesor Irina 

Muntean și Mirela Mlisan, care au participat la programul de formare și de inițiere în 

scrierea planului de acreditare organizat în luna septembrie 2020 de către Agenția Națională 

pentru proiecte în domeniul educației. Participarea la această formare ne-a oferit posibilitatea 

de a înțelege etapele de scriere și filosofia din spatele procedurii de obținere a acreditării. 

Apoi am început munca în echipa în vederea scrierii planului de acreditare care are la bază o 

viziune de dezvoltare europeană pe termen lung ce încadrează direcțiile Planului de 

Dezvoltare Instituțională. În octombrie 2020 a fost finalizată etapă de scriere a planului de 

acreditare și a fost depusă aplicația la termenul limită. A urmat o etapă lunga de evaluare 

a sutelor de planuri de acreditare depuse de diferitele instituții de învățământ și anunțarea 

celor 174 de candidaturi acceptate în februarie 2021 (la nivelul judetului Valcea au fost doar 

doua școli care au reușit să obțină această acreditare). 

Acreditarea obținută va permite liceului nostru să asigure formarea continuă atât a 

elevilor, cât și a cadrelor didactice în opt mari direcții care au fost definite în planul de 

dezvoltare europeană întocmit la nivel instituțional: managementul performant al clasei în 

system online/hibrid și educație STEM, promovarea multi culturalismului, implicarea unui 

număr mai mare de cadre didactice din instituția noastră în proiecte europene, combaterea 

bullying-ului în spațial școlar și în mediul online, reducerea absenteismului în randul elevilor, 

stimularea implicarii păintilor în viața școlii, transformarea școlii noastre într-o ECO-

 școală în care să primeze respectul pentru mediul înconjurator, adaptabilitatea formarii 



profesionale a elevilor de liceu la cerințele pieții muncii naționale și europene.  Urmărind 

aceste direcții strategice școala noastră vizează realizarea unui sistem educațional coerent, 

aliniat standardelor europene, prin adaptarea curriculumului și a metodelor de predare. În 

perioada 2021-2027, mai multe fluxuri de pregătire în direcțiile definite anterior vor permite 

profesorilor și elevilor să participe la stagii de formare profesională și la activități de tip “job-

shadowing”corespunzătoarea axei KA1, dar vor ușura și obținerea de finanțări pe axa KA2 în 

cadrul unor parteneriate de cooperare. Acest succes încununează eforturile depuse de 

Comisia pentru Proiecte Europene din cadrul Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” 

pentru a atrage cat mai multe finanțări europene care să permită elevilor și profesorilor să 

trăiască bucuria experiențelor europene cu impact esențial în dezvoltarea noastră profesională 

dar și personală. Obtinerea acestei acreditari ne face cinste și dovedește înca o dată că ne 

merităm statutul de “Școală Europeană”. Vă adresăm invitația de a vă înscrie într-unul dintre 

cele doua sub-programe ce vor fi finanțate în anul școlar 2021-2022. Urmăriți informațiile 

pe site-ul școlii. 

 

 


