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AGENDA CURSULUI  

Scriere de proiecte ERASMUS+ KA1 Mobilitatea persoanelor – Proiect de mobilitate 

pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale 
 

 

Intervalul orar Denumirea activităților 

10:00 – 12:00 

 

 Bun venit !  

Exercițiu de cunoaștere 

Prezentarea obiectivelor cursului 

 Prezentare și context Program Erasmus+. 

 Prezentare KA1 Mobilitatea persoanelor – Proiect de mobilitate pentru 

cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale. 

 Cine poate aplica.  

 Ce înseamnă organizație VET . 

 Criterii de evaluare a formularului de candidatură KA102 

 Obținere OID pe platforma URF (Unique Registration Facility) și 

instrumentul de moilitate MobiltyTool+. 

 Unde găsim parteneri.  

Exercițiu practic:  

- Instituții eligibile și rolul organizațiilor participante la proiect. 

- Criterii de eligibilitate ale unui proiect E+ VET. 

- Tipuri de mobilități. 

- Categorii de grupuri țintă eligibile. 

- Simulare obținere OID. 

- Instrumentul de mobilitate MobilityTool+. 

- Criterii de atribuire. 

- Instrumente online de căutare de parteneri. 

12:00 – 12:20 Pauză de cafea  

12:20 – 14:20 

 
 Formular de candidatură KA102 –  aspect, cerințe, informații de 

completat.  

 Activități de învățare. 

 Forme de recunoaștere și validare a rezultatelor învățării. 

Exercițiu practic: 

- Etapele propunerii de proiect. 

- Simulare completare câmpuri formular de aplicație. 

- Planul de dezvoltare europeană. 

- Design-ul activităților de învățare. Activități eligibile. 

- Activități premobilitate. 

- Activități postmobilitate. 

- Plan de management al riscurilor. 
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14:20 – 14:40 Pauză de cafea   

14:40 – 15:40  Documente de mobilitate.   

 Rezultate proiect. 

 Reguli financiare și buget.  

 

      Exercițiu practic: 

- Documentele de mobilitate și conținutul lor. 

- Recunoașterea rezultatelor învățării. 

- Raportarea. 

- Reguli de finanțare aplicabile activităților de mobilitate VET. 

15:40 – 15:50 Pauză  

15:50 – 17.30  Impact. 

 Diseminarea și exploatarea rezultatelor.  

 Monitorizare. 

 Evaluare.   

 

      Exercițiu practic:  

- Etapa de follow-up a proiectului. 

- Nivele de impact. 

- Indicatori de impact, măsurare/ performare. 

- Plan de diseminare a rezultatelor învățării și a rezultatelor 

proiectului. 

- Instrumente online de diseminare. 

- Monitorizare – responsabil, metode, instrumente, evidențe.  

- Evaluarea și valorizarea proiectului. 

- Informare vs. Vizibilitate vs. Diseminare vs. Multiplicare.   

- Întrebări și răspunsuri. 

 Desfășurarea activității de testare + feedback-uri participanți 

Înmânarea diplomelor de absolvire. 
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