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Comenius este prima componentã a Programului de Învãþare pe tot parcursul 

vieþii. Se adreseazã instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar de stat ºi privat (de la 

grãdiniþe, la ºcoli postliceale) ºi tuturor membrilor comunitãþii educaþionale care 

îºi desfãºoarã activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal 

didactic, precum ºi autoritãþilor locale, asociaþiilor de pãrinþi sau ONG-urilor care 

activeazã în domeniul educaþional. 

Comenius sprijinã financiar realizarea de parteneriate ºcolare, proiecte de formare 

a personalului didactic, reþele de parteneriat ºcolar, precum ºi participarea la stagii 

de formare iniþialã ºi continuã, pentru a creºte calitatea ºi a consolida dimensiunea 

europeanã în educaþie. 

j Dezvoltarea cunoaºterii ºi înþelegerii diversitãþii 

culturale ºi lingvistice europene în rândul 

profesorilor ºi elevilor;

j Sprijinirea elevilor pentru a dobândi 

competenþele ºi abilitãþile necesare dezvoltãrii 

personale pentru integrare profesionalã ºi 

cetãþenie activã.

Obiective specifice
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Obiective operaþionale

j

j Creºterea calitãþii ºi a volumului parteneriatelor între ºcolile din diferitele state 

membre, atfel încât sã se ajungã la cifra de cel puþin 3.000.000 elevi implicaþi în 

activitãþi educaþionale comune pe durata programului (2007-2013).

j Încurajarea învãþãrii limbilor strãine moderne.

j Sprijinirea dezvoltãrii de conþinuturi, servicii, pedagogii ºi practici inovatoare ºi 

bazate pe TIC (tehnologia informaþiei ºi comunicaþiilor).

j Creºterea calitãþii ºi a dimensiunii europene în 

formarea personalului didactic.

j Sprijinirea procesului de îmbunãtãþire a 

abordãrilor pedagogice ºi a managementului 

ºcolilor.

 Creºterea calitãþii ºi a volumului mobilitãþilor elevilor ºi personalului didactic.
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Proiecte de 

Parteneriat ºcolar

În Programul de învãþare pe tot parcursul vieþii, proiectele de parteneriat ºcolar au 

ca scop consolidarea dimensiunii europene în educaþie prin promovarea 

activitãþilor de cooperare între ºcoli.

Parteneriatele ºcolare se împart în douã categorii: Proiecte multilaterale ºi 

Proiecte bilaterale.

Proiectele multilaterale sunt proiecte de parteneriat în care se pot implica cel puþin 

trei instituþii din trei þãri diferite. Una din instituþiile implicate în parteneriat îºi va 

asuma rolul de coordonator de proiect. Parteneriatele multilaterale pot fi axate din 

punct de vedere al conþinutului pe elevi ºi/sau pe instituþie.

Proiectele bilaterale au ca scop promovarea diversitãþii lingvistice în Europa ºi 

încurajarea folosirii tuturor limbilor oficiale ale Uniunii. În aceste proiecte se pot 

împlica maximum douã instituþii din douã þãri diferite.

Parteneriatele ºcolare au o duratã de 2 ani.

Instituþii eligibile: instituþiile din învãþãmântul 

preuniversitar, public ºi privat (grãdiniþe, ºcoli generale, 

ºcoli de arte ºi meserii, ºcoli speciale, licee, grupuri 

ºcolare, colegii naþionale, ºcoli post liceale, cluburi sau 

palate ale copiilor, cluburi sportive ºcolare). 



j întâlniri de proiect  între  instituþiile implicate în Parteneriate; 
j schimburi de profesori ºi elevi implicaþi în activitãþile de proiect;
j schimb de experienþã ºi de bunã practicã între ºcolile partenere;
j realizarea unor obiecte de artã sau alte produse relevante pentru tematica 

proiectului;
j proiecte de cercetare;
j editarea ºi diseminarea documentelor referitoare la activitãþile de cooperare;
j pregãtirea de spectacole (ex. piese de teatru, piese sau spectacole muzicale);
j pregãtirea lingvisticã a profesorilor ºi elevilor implicaþi în Parteneriate, pentru ca 

aceºtia sã dobândeascã competenþele lingvistice necesare comunicãrii în 
limba/limbile de lucru a(le) proiectului;

j cooperarea cu alte proiecte cu tematici ºi subiecte 
similare (inclusiv cu Reþelele Comenius), schimb de 
experienþã cu alte instituþii din regiune;

j activitãþi de auto-evaluare;
j organizarea de expoziþii, producerea ºi diseminarea 

materialelor informative;
j

 valorizarea  rezultatelor  º i  experienþelor  
Parteneriatului.

Activitãþi care se pot desfãºura în cadrul Parteneriatelor:
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Obiectivul principal al acþiunii urmãreºte îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei ºcolare 

prin participarea cadrelor didactice din învãþãmântul preuniversitar la stagii de 

formare continuã.

Tipuri de activitãþi de formare 

j

preuniversitar;

j Plasament ºi job-shadowing în instituþii cu rol educaþional;

j Participare la conferinþe ºi seminare europene.

Locul de desfãºurare a stagiilor :

Aceste stagii trebuie sã se desfãºoare în altã þarã 

europeanã decât aceea în care participantul îºi 

desfãºoarã activitatea profesionalã. Astfel, 

participantul este încurajat sã-ºi dezvolte 

competenþele de predare ºi sã cunoascã mai bine 

modul în care se realizeazã educaþia ºcolarã în 

Europa.

 Cursuri de formare continuã pentru cadrele didactice din învãþãmântul 

Mobilitãþi individuale 
de formare continuã a 
personalului din 
învãþãmântul preuniversitar



Durata stagiilor :

Stagiile de formare continuã vor avea o duratã de 1 – 6 sãptãmâni.

Cursurile de formare, plasamentul în instituþii ºi activitatea de tip job-shadowing 
vor avea o duratã de minimum 5 zile.

Participarea la conferinþe ºi seminare europene poate avea o duratã mai micã de 5 
zile.

Avantajele activitãþii de formare prin Programul Sectorial Comenius :

jRecunoaºterea activitãþilor Comenius – formare continuã prin credite profesio-
nale transferabile în plan naþional.

j Posibilitatea nemijlocitã de a stabili relaþii de prietenie ºi colaborare cu colegi din 
alte þãri.

jPosibilitatea testãrii (confruntãrii) capacitãþilor 
profesionale în plan european.

jLãrgirea orizontului cultural prin descoperirea ºi 
cunoaºterea altor culturi.

jExistenþa unui cadru favorabil schimbului 
informaþional referitor la sisteme educaþionale 
europene.

jPrestigiul unei formãri la nivel european.
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Scopul principal al acþiunii este acela de a oferi viitoarelor cadre didactice din 

învãþãmântul preuniversitar posibilitatea de a-ºi însuºi ºi folosi metode ºi tehnici de 

predare, de a înþelege semnificaþia conceptului de dimensiune europeanã ºi 

importanþa acestuia în actul instructiv educativ, de a-ºi îmbunãtãþi cunoºtinþele de 

limbi strãine ºi de a cunoaºte sisteme educaþionale specifice altor þãri europene.
Acþiunea se adreseazã: 
1. studenþilor care au finalizat cel puþin doi ani de studii universitare, într-o 

calificare care conduce la o viitoare carierã didacticã; 
2. absolvenþilor de studii universitare, indiferent de domeniul de studiu, care 

doresc sã îmbrãþiºeze o carierã didacticã ºi care nu 

au experienþã în munca de profesor.
Stagiul: Se finanþeazã stagii de formare cu durata 

cuprinsã între 3 ºi 10 luni. Stagiile se desfãºoarã în 

instituþii de învãþãmânt preuniversitar din þãrile 

care deruleazã Programul de Învãþare pe tot 

parcursul vieþii (altele decât þara de provenienþã a 

asistentului).

Mobilitãþi individuale–

formare iniþialã, 

Asistenþi Comenius 
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Scopul principal al Acþiunii de Gãzduire a unui Asistent Comenius este acela de a  

diversifica activitãþile extracurriculare ale ºcolii, de a dezvolta relaþiile de cooperare 

cu alte ºcoli din þara de provenienþã a asistentului, de a îmbunãtãþi cunoºtintele de 

limbi strãine ale elevilor ºi de a le deschide cât mai mult orizontul cultural.

Acþiunea se adreseazã ºcolilor din învãþãmântul preuniversitar. Acestea pot 

beneficia de prezenþa ºi activitatea unui Asistent Comenius din altã þarã europeanã 

participantã la program, pentru o perioadã cuprinsã între 3 ºi 10 luni. 

Instituþia va desemna un profesor mentor care se va 

ocupa de iniþierea Asistentului în meseria de 

profesor.

Gãzduirea unui 

Asistent Comenius
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Mobilitãþi individuale – Mobilitãþi ale elevilor

Elevii pot participa în cadrul proiectelor de parteneriat ºcolar în activitãþi de 

mobilitate de scurtã duratã (schimb de elevi, reuniune de proiect)

În viitor, vor fi posibile mobilitãþi de lungã duratã ale elevilor tot în cadrul 

proiectelor de parteneriat Comenius. 

Pentru a participa la o astfel de mobilitate, vârsta minimã a elevilor este de 14 ani. 
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Acþiuni în perspectivã!



Acþiunea se adreseazã ºcolilor din învãþãmântul preuniversitar care doresc sã 

iniþieze Proiecte de Parteneriat ªcolar Comenius. 

Prin aceastã acþiune se va sprijini financiar participarea la urmãtoarele activitãþi:

j , în vederea iniþierii ºi elaborãrii de viitoare parteneriate colare. 

Vizitele se vor realiza la una din instituþiile partenere în viitoarele proiecte;

j seminar  de contact pentru a cunoaºte potenþiale instituþii partenere într-un 

viitor proiect. Seminarele de contact sunt organizate ºi realizate de cãtre Agenþiile 

Naþionale care administreazã Programul de 

Învãþare pe tot parcursul vieþii în þãrile 

participante la program. 

Acþiunea este administratã direct de Agenþia 

Naþionalã.

vizite pregãtitoare

e

Vizite pregãtitoare
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Proiecte de parteneriat
Comenius Regio
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Parteneriatele Regio sunt acþiuni în cadrul Programului sectorial Comenius 

dedicate instituþiilor ºi organismelor de reprezentare regionalã, cu responsabilitãþi 

în domeniul educaþiei.

Obiectivul principal al acþiunii urmãreºte promovarea dimensiunii europene în 

educaþie prin activitãþi de cooperare între autoritãþile locale ºi regionale cu rol în 

educaþie.

Parteneriatele Comenius Regio sunt proiecte de parteneriat în care se pot implica 

cel mult douã regiuni din douã þãri diferite participante la program (regiuni de 

dezvoltare, judeþ, municipiu etc).

Instituþii ce pot avea rol de coordonator: consiliile judeþene, consiliile locale, 

inspectoratele ºcolare judeþene, casele corpului 

didactic.

Instituþii ce pot juca rolul de partener: instituþiile 

din învãþãmântul preuniversitar, universitãþile/ 

departamentele de pregãtire a personalului 

didactic, inspectoratele ºcolare judeþene, casele 

corpului didactic, centrele judeþene de resurse ºi 



Programu l sector ia l 

Comen ius

Programu l sector ia l 

Comen ius
asistenþã educaþionalã, ONG-urile/asociaþiile profesorilor, formatorilor, 

directorilor, inspectorilor, pãrinþilor, instituþiile/organizaþiile implicate în 

educaþia adulþilor, muzeele.
Parteneriatele Comenius Regio au o duratã de 2 ani.
Activitãþi care se pot desfãºura în cadrul Parteneriatelor Comenius Regio:

j

j schimburi de profesori;
j vizite de studiu ale partenerilor din proiect;
j job-shadowing;
j schimburi de experienþã ºi bune practici;
j activitãþi de formare ºi sesiuni de formare comune;

j pregãtire lingvisticã a personalului implicat 

în parteneriat;
j conferinþe, seminare, work-shop-uri;
j ºcoli de varã;
j schimb de experienþã cu alte instituþii din

    regiune;
j activitãþi de evaluare;
j activitãþi de diseminare ºi valorizare.

 întâlniri de proiect între instituþiile implicate în Parteneriat; 
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Proiectele de cooperare multilateralã

Proiectele de cooperare multilateralã sunt proiecte de parteneriat cu scopul de a 
îmbunãtãþi formarea iniþialã sau continuã a personalului didactic din învãþãmântul 
preuniversitar. 

Reþele Comenius

Reþelele sunt proiecte de parteneriat multilateral destinate sã promoveze cooperarea 
europeanã ºi inovaþiile în domenii specifice educaþiei ºcolare.

Acþiunile sunt administrate direct de Agenþia Executivã pentru Educaþie, Audiovizual ºi 
Culturã.

Proiecte centralizate

e-Twinning promoveazã colaborarea între ºcolile din 
Europa  pr in  in termediu l  Tehnolog i i lor  
Informaþionale ºi de Comunicaþie. De asemenea, oferã 
sprijin, idei ºi instrumente care faciliteazã iniþierea de 
viitoare parteneriate între instituþii de învãþãmânt. 

Beneficiari: grãdiniþe, ºcoli generale, ºcoli vocaþionale, 
licee, profesori, directori de ºcoli, bibliotecari ºi 
personal implicat în educaþie.

Pentru detalii, consultaþi Ghidul candidatului sau 
accesaþi site-ul http://www.etwinning.net.

Mãsuri Acompaniatoare  e-Twinning 



Parteneriate colare: 

Proiecte Comenius Regio: 

Mobilitãþi individuale,
Mobilitãþi ale elevilor,
Asistenþi Comenius,
Formare continuã pentru personalul implicat în învãþãmântul preuniversitar,
Gãzduirea unui asistent Comenius,
Vizite pregãtitoare:

Proiecte multilaterale  administrate de Agenþia Executivã pentru Educaþie, 
Audiovizual i Culturã: 

Reþele administrate de Agenþia Executivã pentru Educaþie, Audiovizual i 
Culturã: 

Mãsuri acompaniatoare administrate de Agenþia Executivã pentru Educaþie, 
Audiovizual i Culturã:  

º

º

º

º

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/tipuri.html#com1

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/tipuri.html#regio

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/tipuri.html#mobi

http://eacea.cec.eu.int/static/en/llp/index_en.htm

http://eacea.cec.eu.int/static/en/llp/index_en.htm

http://eacea.cec.eu.int/static/en/llp/index_en.htm
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web: www.anpcdefp.ro
Tel.: 021 - 20 10 700; Fax: 021 - 31 21 682
http://www.anpcdefp.ro/forum/

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii
România

Programul de învãþare pe tot
parcursul vieþii
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Programul Sectorial Comenius se adreseazã instituþiilor de învãþãmânt 
preuniversitar de stat ºi privat (de la grãdiniþe, la ºcoli postliceale) ºi 
tuturor membrilor comunitãþii educaþionale care îºi desfãºoarã 
activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal 
didactic, precum ºi autoritãþilor locale, asociaþiilor de pãrinþi sau 
ONG-urilor care activeazã în domeniul educaþional. Trimite-ne 
pãrerile ºi sugestiile tale cu privire la Programul Sectorial Comenius!

ANPCDEFP

Calea ªerban Vodã nr. 133, et. 3, Sector 4; 

RO - 040205 Bucureºti

Departamentul COMENIUS

Destinatar:



Programele Uniunii Europene pentru educaþie þi 

formare profesionalã reprezintã o investiþie directã 

în procesul de pregãtire a unei Europe consolidate 

pe valori comune þi deschise provocãrilor mileniului  

al III-lea. 

În acest context, Programul Comenius a fost iniþiat 

þi lansat de Uniunea Europeanã, ca  program 

comunitar de cooperare transnaþionalã  în domeniul 

educaþiei þcolare.

2007 - 2013: Programul sectorial Comenius

face parte din Programul de Învãþare pe tot 

parcursul vieþii.

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii
România

Programul de învãþare pe tot
parcursul vieþii
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