CONSFĂTUIRI JUDEȚENE
20.09.2017, Zalău
PROIECTE EDUCAȚIONALE CU FINANȚARE EUROPEANĂ
NOUTĂȚI 2017-2018

 20 septembrie 2017-Consfătuiri județene la Școala Gimnazială ”Porolissum” Zalău, ora
15:00 ;
 26 septembrie 2017- Ziua europeană a limbilor-lansări proiecte (Liceul Tehnologic Nr.1
Surduc, Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Jibou, Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr”);
 13-14 octombrie 2017-Info days Erasmus+ in Romania, Franta si Italia-vrem sa generati
un val de ecouri Erasmus+ in social media si media obisnuita.Cei care au sau au avut in
ultimii 2 ani proiecte sa realizeze o diseminare cu vizibilitate intre elevi si profesori care au
fost si cei care urmeaza sa plece in mobilitate ;
 3-4 noiembrie 2017 Bucuresti, Conferinta ”Invata si da mai departe”. Se va discuta
despre strategia PartenerPLUS pentru cei care intentioneaza sa depuna un parteneriat ;
 20-24 noiembrie 2017-Saptamana VET –deasemenea, sa punem „reflectoarele” pe
beneficiile proiectelor Erasmus+ asupra sectorului (Caravana VET).
 In privinta concursului de proiecte organizat la nivel european, detalii gasiti
aici: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=2824&furtherNew
s=yes Pentru a inregistra evenimentele/ activitatile pe care le derulati, dar si pentru a va
inspira de la altii, aveti la dispozitie harta
aici:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek17 . De
asemenea, gasiti in aceasta pagina si Ghidul pentru organizarea evenimentelor proprii ;
 1 octombrie 2017-termen limita de definitivat planurile de DEOR + cutiile cat mai pline
cu dovezi de la activitati (poze, fise de activitate, fise de feed-back, flayere,rapoarte, etc.)!!;
 Se va trimite la ISJ plan de diseminare a mobilităților pe unitate școlară semnat de director
(în format electronic și letric) ;
 Permanant -Activităti de valorizare : targ de produse, banner, conferinta de valorizare,
etc)
 Studii/ statistici/rapoarte : Raport al studiului Ce învata elevii din proiecte si nu invata la
scoala http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?id=4&link=26
 In Ghidul 2018 va aparea mobilitatea de lunga durata ErasmusPRO ;
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 Buget substantial marit (urias) la VET mobilitati, in 2018!! ;
 Este foarte important ca scolile sa depuna proiecte KA2 pentru schimb de experienta si
bune practici (fara produse intelectuale), cu mobilitati de elevi si profesori ;
 Va aparea Carta VET- Apel 2018 ;
 Lansarea Programului SEE
- s-a aprobat OUG care traseaza cadrul financiar aferent noului program de educatie
finantat prin Mecanismul SEE 2014-2020
- Se va derula in euro și finanțeaza mobilitati ISJ, CCD, CJRAE
- Ghidul programului/Apelul va aparea la jumatate lui noiembrie pe un site special,
iar depunerea aplicatiilor in aprilie 2018
- Componente pe sectoare SE (educatie scolara), VET si Roma;
- Roma :-3-4 proiecte/an
-pot fi proiecte in consortiu (Asociatia Impreuna+ autoritati locale+5
scoli+ISJ coordonator de consortiu)
- SE -20 proiecte/an (60 persoane/3 pers ISJ), vor exista vizite pregatitoare pe SE
- VET- 15 proiecte/an care se adreseaza scolilor profesionale si liceelor tehnologice
care au contracte semnate cu companiile, pentru practica elevilor;
 Vor fi finantate din nou vizite pregatitoare si se va anunta cat de curand lansarea Apelului
de Vizite Pregatitoare
 1-30 octonbrie 2017, Campania TIME to Move, privind oportunitatile de mobilitate in
scop educational.. Campania are acelasi slogan, “Incearca Europa!”, la care se adauga “In
comunitatea ta, in octombrie”. In acest moment puteti deja sa inregistrati evenimentele pe
care vreti sa le organizati in cadrul campaniei. prezentari.
 A fost lansat concursul campaniei Time to Move 2017. Anul acesta concursul organizat
in cadrul campaniei TTM se numeste “Time to Move T-Shirt Design Competition
 Toate datele despre concurs le gasiti in articolul de pe Portalul :
https://europa.eu/youth/node/48857_en
https://www.facebook.com/eurodesk.romania/
 Vor fi organizate evenimente de informare Eurodesk (pe bazine/scoli din SJ)
 9 mai 2018-Ziua Europei
 Formare 2017-2018:
- se vor organiza evenimente de formare de 1 zi pe regiuni (ANPCDEFP)
- cursuri de formare cu formatori ANPCDEFP in Salaj pe actiunea KA1 pe domeniile SE
noiembrie 2017 si TINERET in decembrie 2017, Zalau,
-cursuri de formare la CCD pentru scriere de proiecte (toti)si management si
implementare(directori, coordonatori de proiecte), dezbateri (instructori);
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 Concursuri :
-Made for Europe, Lider european (CNS Zalau), Scoala europeana
-Olimpiada națională ”Tinerii dezbat”
 1 octombrie 2017 CDȘ : Programul internațional Junior Achievement (avizare ISJ)
Curs Dezbatere, oratorie și retorică (1 oră/săptămână/liceu)
 Organizatorice :
-Se va numi prin decizie internă un responsabil cu proiectele educaționale cu finanțare
europeană la nivel de PJ ;
-Se vor respecta procedurile de mobilitate, diseminare, monitorizare existentela nivel
județean ;
-Solicitați consultantă !! (inspector, membri Consiliu consultativ) ;
-Toate unitățile cu PJ din județul Sălaj vor face demersuri pentru creare cod PIC ;
-Se va crea/actualiza, după caz PANOUL Erasmus+ astfel :
a) Informații despre programul Erasmus+ (ce este, ce oferă , noutăți, termene
limită,etc.) ;
b) Documente de promovare /diseminare a proiectelor europene existente/derulate (titlu
proiect, beneficiar, parteneri, obiective, perioada, buget, echipa de proiect, calendarul
mobilităților, documente Europass/Youthpass, vitrine cu produse, poze, testimoniale).

Inspector pentru proiecte educaționale,
Natalia Aida Pop
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