
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - Noul Erasmus+ 

Apelul național la propuneri de proiecte 2021 pentru noul program Erasmus+ a fost lansat, bugetul 

României fiind în acest an de 89.144.170 euro. 

Termenele limită pentru transmiterea proiectelor sunt următoarele:                      citește mai mult.... 

 

Starea educației – un an în pandemia COVID 

OECD în colaborare cu UNESCO, UNICEF și Banca Mondială a monitorizat în diferite țări situația 

generată de pandemia COVID și a colectat date despre modul în care fiecare sistem de educație 

răspunde la criză, de la închiderea școlilor și învățarea la distanță, la vaccinarea cadrelor didactice și 

revenirea graduală la instruirea în clasă.              citește mai mult.... 

 Numărul 28 – Aprilie  2021 

Învățământul superior pe drumul către anul 2030 

Învățământul superior joacă un rol important în noua agendă globală de dezvoltare, care urmărește 

eliminarea sărăciei, abordând în același timp nevoile sociale cum ar fi educația, sănătatea, protecția 

socială, oportunitățile de muncă, schimbările climatice și protecția mediului.  citește mai mult.... 

 

Asigurarea calității interne în timpul pandemiei de Covid 

De la declanșarea crizei provocate de virusul Covid-19, în prima jumătate a anului 2020, instituțiile de 

învățământ superior și-au transferat activitățile în mediul online. 

Întrucât principala responsabilitate pentru asigurarea calității serviciilor furnizate revine instituțiilor, 

această schimbare bruscă pune în discuție...                citește mai mult.... 
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2021 - Noul Erasmus+ 
 

Apelul național la propuneri de proiecte 2021 pentru noul 

program Erasmus+ a fost lansat, bugetul României fiind în 

acest an de 89.144.170 euro. 

 

Termenele limită pentru transmiterea proiectelor sunt 

următoarele: 

• 11.05.2021, ora 12.00 (ora Bruxelles), termen unic 

pentru toate domeniile de educaţie și formare profesională, 

atât pentru cererile de finanţare depuse de 

organizaţiile/instituţiile care au acreditare şi de universităţile 

posesoare a Cartei Erasmus, cât şi pentru depunerea 

proiectelor de mobilitate de scurtă durată (pentru candidaţii 

care nu au acreditare din domeniile educaţie şcolară, formare 

profesională şi educaţia adulţilor), 

• 11.05.2021, ora 12.00 (ora Bruxelles) pentru 

domeniul tineret, pentru instituţiile care au obţinut 

acreditarea, 

• 11.05 și 05.10.2021, ora 12.00 (ora Bruxelles) 

pentru domeniul tineret, proiecte de scurtă durată pentru 

candidaţii care nu au acreditare (se va ţine cont de precizările 

din Ghidul programului Erasmus+ referitoare la perioadele 

de derulare a proiectelor, în funcţie de termenul limită ales), 

• 19.10.2021, ora 12.00 (ora Bruxelles) pentru 

proiecte de obţinere a acreditării în domeniile educaţie 

şcolară, formare profesională (VET) şi educaţia adulţilor 

(instituţiile/organizaţiile care vor primi acreditare în urma 

acestui Apel, pot depune cereri de finanţare simplificate 

începând cu termenul limită din 2022), 

• Pentru domeniul Tineret, proiectele de obţinere a 

acreditării se pot depune pe tot parcursul anului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai multe informații pot fi consultate aici: 

https://www.erasmusplus.ro/ și în Ghidul Programului 

Erasmus+ pentru anul 2021, disponibil pe site-ul 

www.erasmusplus.ro, varianta oficială fiind cea în limba 

engleză - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en  
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Starea educației – un an în pandemia COVID 

 

OECD în colaborare cu UNESCO, UNICEF și Banca 

Mondială a monitorizat în diferite țări situația generată de 

pandemia COVID și a colectat date despre modul în care 

fiecare sistem de educație răspunde la criză, de la închiderea 

școlilor și învățarea la distanță, la vaccinarea cadrelor 

didactice și revenirea graduală la instruirea în clasă. Raportul 

rezultat prezintă concluziile preliminare ale unui sondaj, 

oferind un instantaneu al situației la un an după criza COVID: 

astfel, în anul 2020, 1,5 miliarde de studenți din 188 de țări “au 

fost scoși” în afara școlilor. Studenții de pretutindeni s-au 

confruntat cu școli care sunt deschise într-o zi și închise în 

următoarea zi, provocând perturbări masive ale procesului de 

învățare. Având în vedere că pandemia de COVID-19 este 

încă prezentă, multe sisteme de educație încă se luptă, iar 

situația evoluează constant.  

Rezultatele sondajului arată că unele țări au reușit să 

mențină școlile deschise și sigure chiar și în situații dificile 

precum pandemia. Practicile de distanțare socială și igiena s-

au dovedit a fi cele mai utilizate măsuri pentru prevenirea 

răspândirii Coronavirusului, dar au impus constrângeri 

semnificative asupra școlilor și sistemele de educație au 

necesitat alegeri dificile atunci când au avut în vedere alocarea 

oportunității educaționale. Vaccinarea cadrelor didactice a 

fost, de asemenea, o parte a strategiilor naționale, cu 19 din 

cele 30 de sisteme educaționale având date comparabile 

privind măsurile naționale de prioritizare a vaccinării cadrelor 

didactice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este de remarcat faptul că ratele de infectare la 

populație apar fără legătură cu numărul de zile în care școlile 

erau închise. Cu alte cuvinte, țările cu rate de infectare 

similare au făcut alegeri politice diferite atunci când vine 

vorba de închiderea școlii, indiferent dacă este motivată de 

obiective educaționale, de infrastructura de sănătate sau de 

alte obiective de politici publice. 
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Totuși, un semnal de alarmă îl reprezintă faptul că 

țările cu cea mai scăzută performanță educațională tind să 

închidă complet școlile pentru perioade mai lungi în anul 

2020.  

În timpul închiderii școlilor, resursele digitale au 

devenit linia de salvare pentru educație și pandemia a obligat 

cadrele didactice și elevii să se adapteze rapid pentru a preda 

și a învăța online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Practic, toate țările au avut rapid oportunități de 

învățare digitală îmbunătățite atât pentru elevi, cât și pentru 

profesori și a încurajat noi forme de colaborare a profesorilor. 

Răspunsurile sondajului arată modele consistente între țări: 

Platformele online au fost utilizate pe scară largă la toate 

nivelurile educaționale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații, accesați: 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-state-of-school-

education_201dde84-en  
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Învățământul superior pe drumul către anul 

2030 

 

Învățământul superior joacă un rol important în noua 

agendă globală de dezvoltare, care urmărește eliminarea 

sărăciei, abordând în același timp nevoile sociale cum ar fi 

educația, sănătatea, protecția socială, oportunitățile de muncă, 

schimbările climatice și protecția mediului. Toate aceste 

domenii și multe altele sunt reflectate în 17 obiective de 

dezvoltare durabilă. 

Campusurile din întreaga lume vor juca un rol crucial 

în direcționarea acestei agende ambițioase spre succes. Ele pot 

furniza resursele umane și cunoștințele necesare pentru a 

aborda provocările complexe legate de dezvoltarea durabilă. 

Puterea instituțiilor de învățământ superior constă în predarea 

și cercetarea lor interdisciplinară și în capacitatea lor de a 

dezvolta soluții inovatoare la problemele globale și locale. În 

general, învățământul superior este un pilon pentru întregul 

sistem de educație prin funcțiile sale de formare a cadrelor 

didactice și de cercetare educațională. 

EDUCAȚIA 2030 este mult mai extinsă decât 

obiectivele anterioare de dezvoltare, care se concentrau pe 

educația primară și egalitatea de gen. Obiectivul general al 

Educației 2030, vizează asigurarea unei educații de calitate 

incluzivă și echitabilă și promovarea oportunităților de 

învățare continuă pentru toți. Se pune accentul pe 12 ani de 

educație de bază gratuită, publică, din care nouă ani sunt 

obligatorii. De asemenea, pledează pentru un sistem de 

învățământ integrat, care consideră învățământul superior ca 

parte a unui sistem de învățare pe tot parcursul vieții. 

Un alt obiectiv specific învățământului superior este ca 

până în anul 2030 să se asigure accesul egal al tuturor femeilor 

și bărbaților la învățământ tehnic, vocațional și terțiar, inclusiv 

la nivel universitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul integral publicat de International Institute for 

Educational Plannic - UNESCO poate fi consultat aici:  

http://www.iiep.unesco.org/en/higher-education-road-2030  
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Asigurarea calității interne în timpul 

pandemiei de Covid 

De la declanșarea crizei provocate de virusul Covid-19, 

în prima jumătate a anului 2020, instituțiile de învățământ 

superior și-au transferat activitățile în mediul online. 

Întrucât principala responsabilitate pentru asigurarea 

calității serviciilor furnizate revine instituțiilor, această 

schimbare bruscă pune în discuție eficiența, relevanța și 

flexibilitatea mecanismelor interne de asigurare a calității.    

În martie 2021, Asociația Universităților Europene 

(EUA) a sintetizat experiența unui grup format din 39 de 

reprezentanți responsabili cu asigurarea calității interne în 

instituții membre EUA, și a publicat raportul Asigurarea 

calității interne în timpul pandemiei de Covid -19.  

Raportul EUA analizează provocările principale cu care 

s-au confruntat instituțiile, rolul pe care asigurarea calității 

interne l-a avut în menținerea standardelor calității și modul 

în care bunele practici de asigurare a calității educației au 

sprijinit instituțiile în desfășurarea activităților în condiții 

optime.    

În încheiere, raportul prezintă principalele lecții 

învățate și reflectează asupra posibilităților viitoare în materie 

de asigurare a calității interne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul poate fi studiat accesând linkul de mai jos: 

https://eua.eu/downloads/publications/internal%20qa.pdf  
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