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Scopul acþiunii?

Acþiunea îºi propune sã ofere tinerilor care doresc sã 

îmbrãþiºeze o carierã didacticã posibilitatea de a-ºi 

îmbunãtãþi cunoºtinþele de limbi strãine, de a se iniþia în 

metode ºi tehnici de predare, de a înþelege conceptul de 

dimensiune europeanã, de a cunoaºte alte sisteme 

educaþionale . 

Cine poate candida? 

Pot candida studenþi care la data depunerii candidaturii 

au absolvit cel puþin doi ani de studii universitare ºi 

absolvenþi de studii universitare care nu au experienþ  

didactic . 
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Locul de desfãºurare a stagiului 

Stagiile se desf ºoar  în instituþii de învãþãmânt 
preuniversitar din þãrile participante la Programul de 
învãþare pe tot parcursul vieþii 

În ce constã sprijinul financiar?

Sprijinul financiar constã în alocarea unei burse care  

variazã în funcþie de þara în care se desfãºoarã stagiul. 

Bursa este o contribuþie pentru efectuarea urmãtoarelor 

tipuri de cheltuieli: transport, subzistenþã, pregãtire 

lingvisticã, participare la cursuri EILC sau CLIL (dacã 

este cazul), participare la reuniunea de iniþiere 

organizatã de AN din þara gazdã.
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Durata stagiului
 
Minimum 3 luni – maximum 10 luni

Procedura de selecþie 

!Evaluarea candidaturilor privind respectarea 

criteriilor de eligibilitate menþionate în Apelul la 

propuneri;
!Evaluarea calitãþii conþinutului candidaturilor de cãtre 

experþi independenþi;
!Etapa de consultare între Agenþiile Naþionale pentru 

identificarea instituþiilor gazdã;
!Candidaþii declaraþi „admiºi” vor încheia contracte cu 

ANPCDEFP;
!Perioada de desfãºurare a stagiului se va negocia cu 

instituþia gazdã având în vedere perioada eligibilã 

specificã acestei Acþiuni.
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Eremia Anca
Portugalia, noiembrie 2008 – februarie 2009

„Consider cã programul Erasmus mi-a deschis noi 
drumuri, diferite de cele din România ºi sper ca 
programul Comenius sã mã ajute sã acumulez noi 
cunoºtinþe care mã vor ajuta în carierã ºi în viaþã. De 
asemenea, consider beneficã oportunitatea de a face o 
comparaþie între sistemul de învãþãmânt românesc ºi cel 
portughez.“

Bãldãu Ionuþ
Spania, septembrie 2008 – iulie 2009

„Cred cã experienþa Erasmus pe care am trãit-o în anii de 
facultate m-a adus la un anumit nivel ºi simt cã acest lucru 
a rãmas încã nefinisat. Îmi doresc sã ridic încã o treaptã, 
sã mai adaug un nivel la experienþa acumulatã ºi în 
acelaºi timp aceastã nouã provocare sã mã ajute în viitor.“
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Anton Alexandra
Spania, septembrie 2008 – iunie 2009

„Aºtept de la aceastã experienþã sã m  ajute s  mi 
depãºesc limitele, sã mã aducã în faþa unor provocãri 
deosebite ºi mai presus de orice, sã îmi lãrgeascã 
orizontul. Sper sã fac faþã problemelor care vor apãrea, 
dar mai ales sã mã adaptez lumii pe care o voi descoperi.“

Andrada Ioniþã
Franþa, septembrie 2008 – iunie 2009

„Sunt convinsã cã va fi o experienþã unicã din mai multe 
puncte de vedere; în primul rând profesional ºi 
lingvistic; în al doilea rând din punct de vedere cultural ºi 
social. Sper sã devin mult mai deschisã cãtre nou.“
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Dima Carmen Irina
Franþa, septembrie 2008 – mai 2009 

„Prin acest stagiu sper sã pot contribui la îmbunãtãþirea 
reputaþiei României prin împãrtãºirea culturii noastre, 
iar prin observarea ºi participarea directã la activitãþile 
desfãºurate într-un alt sistem educaþional, sã-mi pot 
îmbunãtãþi aptitudinile de viitor profesor.“

Axente Valentin
Spania, septembrie 2008 – iulie 2009

„În primul rând, îmi doresc sã fie bine. Sã acumulez cât 
mai multe informaþii despre instituþia ºi þara care mã va 
gãzdui ºi sã contribui la realizarea proiectelor propuse 
de aceastã instituþie ºi sã las o impresie bunã despre mine 
ºi despre þara mea.“
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Hiþicaº Moldovan Dana Elvira
Franþa, septembrie 2006 – decembrie 2006

”J'ai eu toujours une fascination pour la France, je l'ai 

aimée avant la connaître…et maintenant, après le stage je 

l'aime et je l'admire encore plus. C'est aussi grâce à 

madame professeure coordinatrice qui m'as fait découvrir 

le pays tel comme il est. C'est l'autre vie, celle quotidienne, 

hors de l'école, qui m'a rapproché plus de la culture 

française en voyageant, en écoutant de la musique, en 

visitant des musées, en se baladant dans les rues, en 

connaissant des gens… J'ai découvert l'hospitalité et la 

chaleur des gens, leurs coutumes et leur gastronomie … Je 

connais aussi l'autre France, celle qu'on respire…”
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Radu Oana Raluca
Portugalia, octombrie 2006 – martie 2007

“The assistantship was more than successful from all 

points of  view. I have managed to really get to the heart of  a 

western European civilization completely new to me, to 

make them see also the positive aspects of  my people and 

country and to prove to my students and to all the persons I 

have got in contact with that we all have a lot of  differences 

and similarities that are worth sharing as they give more 

color to this world.”
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Jipa Mirela Daniela
Marea Britanie, septembrie 2007 – iunie 2008

“It helped me being more confident, not necessarily with 

my language skills or my teaching skills, but the fact of  

being in different and unexpected situations.”

Anastasescu Ana Caterina
Austria, octombrie 2007 – iulie 2008

“The assistantship reinforced my decision to become a 

teacher and revealed to me aspects of  the teaching job 

which made it more challenging and interesting. 

Consequently, I feel more motivated and more aware of  its 

social implications.”
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Darcaci Anca Roxana
Spania, octombrie 2007 – iunie 2008

“I believe that such an assistantship is valuable in terms of  

career development. Taking into account that I want to 

make a career as an English teacher/trainer, I find my 

assistantship in Spain to have been very useful. These 8 

months were an excellent opportunity for educational, 

social and personal development. Besides the fact that a 

year abroad looks impressive on any CV, it also shows that 

you can adapt to a different culture. I consider my 

assistantship important in terms of  increased self-

confidence, of  improvement of  my Spanish level, a 

language which seems to be in need nowadays.”
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Socoliuc Laura Diana
Olanda, ianuarie 2008 – iulie 2008

“I would strongly recommend everyone who wants to 

become a teacher to engage in this program as it is one of  

the best ways of  preparing yourself  for this beautiful and 

difficult job. AT the same time it is a great opportunity for 

getting to know others cultures and mentalities, to cope 

with new life situations and to get to know yourself  better.”

Stãncescu Mihaela
Marea Britanie, septembrie 2006 – februarie 2007

“By the aspects it implies, an assistantship is more than an 

experience, it is a lesson of  life: a gain for the assistant but, 

moreover, for children included in the learning process.”
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