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Erasmus+

…startul



Erasmus+
Buget

14.7 miliarde euro



FAPTE

Includerea socială este o temă ce se regăseşte în toate 

Erasmus+
Context european și național

Includerea socială este o temă ce se regăseşte în toate 
documentele europene ce stau la baza programului Erasmus+.

Din 2014 există o Strategie de Includere și Diversitate în 
Erasmus+ 

Raportat la INCLUDERE, ne aliniem ȘI viziunilor și abordărilor 
naţionale  



FAPTE

Erasmus+
Viziune

FAPTE

Viziunea ANPCDEFP este de a transforma România: 

PRIN ÎNVĂłARE.



FAPTE

Erasmus+
Instrumente

FAPTE

Programul Erasmus+ reprezintă un instrument ce poate favoriza 
includerea, dar nu e o soluŃie în sine.



ANPCDEFP îşi propune o strategie de includere, ca parte integrantă a 
celei europene și aliniată realităţilor naţionale.

SCOP – managementul programului Erasmus+ ca instrument de 
includere

Erasmus+
Scop și Obiective

includere

OBIECTIVE
- creşterea numărului de proiecte de includere finanŃate prin programul 
Erasmus+;
- creşterea calităŃii proiectelor de includere finanŃate prin programul 
Erasmus+;
- creşterea numărului de participanŃi cu oportunităŃi reduse în cadrul 
proiectelor finanŃate prin programul Erasmus+;
- dezvoltarea de instrumente de sprijin relevante includerii pentru 
candidaŃii şi beneficiarii programului Erasmus+



ABORDAREA?

Erasmus+
Abordare

Va fi una sprijinită pe doi piloni:

E+      I



ŢINTE CONCRETE?

ANPCDEFP îşi va axa strategia sa de includere pe următoarele 

Erasmus+
Ținte

ANPCDEFP îşi va axa strategia sa de includere pe următoarele 
aspecte: 

• mediul rural

• persoane cu nevoi speciale 

• persoane de etnie romă



În ceea ce priveşte mediul rural, AN se va axa pe creşterea
participării în cadrul programului Erasmus+ a şcolilor,

Erasmus+
RURAL

participării în cadrul programului Erasmus+ a şcolilor,
autorităŃilor locale, ONG-urilor din mediul rural.

CUM?

Campania Rural+
Activităţi dedicate atragerii de candidaturi din mediul rural
Ateliere de scriere organizate de formatori în zone rurale
InfoAltfel



În ceea ce priveşte persoanele cu nevoie speciale, AN se va axa pe
creşterea participării în cadrul programului Erasmus+ a şcolilor
speciale, a organizaţiilor specifice, precum și a autorităţilor

Erasmus+
Nevoi speciale

speciale, a organizaţiilor specifice, precum și a autorităţilor
publice locale, regionale și naţionale

CUM?

Campanii de conștientizare
Activităţi dedicate atragerii de candidaturi care să includă
persoane cu nevoi speciale
Sprijin acordat instituţiilor publice
InfoAltfel



În ceea ce priveşte persoanele de etnie romă, AN se va axa pe
creşterea participării în cadrul programului Erasmus+ a şcolilor,
speciale, a organizaţiilor

Erasmus+
Etnie

speciale, a organizaţiilor

CUM?

Acţiuni și activităţi comune cu inspectorii pentru minorităţi din
IȘJ, cu Agenţia Naţională pentru Romi și cu entităţi care au ca
domeniu de activitate și obiective includerea persoanelor de enie
romă
InfoAltfel



CE AM FĂCUT?

Erasmus+
Ieri. Astăzi. Mâine. Mereu

CE AM FĂCUT?

CE FACEM?

CE VOM FACE?



ANPCDEFP

Transformăm România 
prin învăţare.



ANPCDEFP

Și includem.



ANPCDEFP

Împreună.



Mulţumim!Mulţumim!



Transformăm România prin învăţare.Transformăm România prin învăţare.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

anpcdefp.ro
erasmusplus.ro


