Curs de formare
INCLUSIONPLUS: ERASMUS+ PENTRU ZONELE RURALE
Perioada: 05 septembrie 2018 - 07 septembrie 2018
Loc desfăşurare : România
Ca parte a Strategiei Naționale pentru Includere elaborată la nivelul ANPCDEFP, o importanță
deosebită o reprezintă promovarea oportunităților oferite de programul Erasmus+ zonelor
defavorizate și/sau zonelor rurale.
Scopul principal al acestui eveniment este de a promova programul Erasmus+ ca instrument de
incluziune socială a persoanelor din zonele rurale.
Timp de 3 zile, într-un spațiu și context de învățare, facilitare și transfer de informații,
participanților li se vor prezenta oportunitățile programului, posibilitățile de parteneriere și vor
beneficia de sesiuni de coaching ulterior în scriere și implementare de proiecte.
Profilul candidatului:
- sa fie membru al unei organizații care lucrează cu persoane și/sau tineri din zonele rurale;
- să fi derulat proiecte de includere și să fie motivat sa dezvolte astfel de proiecte în viitor, prin
programul Erasmus+;
- să aibă acordul organizației pentru implicarea acesteia în proiecte viitoare;
- sa aibă vârsta peste 18 ani;
- să dețină cunoștințe avansate de limba engleză (scris, vorbit).
Criterii de selecție:
- prioritate vor avea candidații care nu au avut în implementare proiecte Erasmus+;
- capacitatea de multiplicare, informare și formare;
- motivație si așteptari personale;
- distribuție geografică (zone rurale);
- abilități lingvistice.
Formularul de candidatură poate fi găsit și completat aici :
https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1321,
Termenul limită: 3 august 2018, ora 23:50.
Condiții de participare:
a. Numar maxim de participanti din Romania: 8
b. Preselecția se realizează de către ANPCDEFP.
c. Participanții selectați își asumă depunerea unui proiect Erasmus+ la unul din termenele
viitoare, primind sprijinul și consilierea necesare în acest sens.

NOTĂ:
1. Costurile de participare vor fi distribuite după cum urmează: costurile de transport din
localitatea de domiciliu până în București (și retur) vor fi acoperite de către participanți, iar toate
celelalte costuri: formare, cazare, mese și pauze de cafea vor fi acoperite integral de către
ANPCDEFP.
2. Sosirea participanților se va face pe data de 4 septembrie, plecarea pe 8 septembrie, zilele
efective de lucru: 5, 6 și 7 septembrie 2018.
Întrebări sau clarificări suplimentare se pot solicita la adresa: nicusor.ciobanu@anpcdefp.ro

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale,
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