
Tinerii, elevii şi cadrele didactice pot obține informații despre posibilităţile multiple de 

participare la stagii de perfecționare, studii în străinătate, stagii profesionale şi de muncă, de 

voluntariat, precum şi despre parteneriatele educaţionale în vederea colaborării cu alte şcoli din 

Europa! 

În legătură cu elemente și caracteristici, termene limită și documente de referință pentru 

toate cele trei acțiuni ale programului ERASMUS+, puteți accesa următorul link:  

 

http://www.erasmusplus.ro/  

 

Ghidul Erasmus+ 2017 

Au fost publicate ghidul Erasmus+ pentru anul 2017 și Apelul Național la propuneri pentru proiecte. 

 

Portalul European de Tineret, gestionat și actualizat de programul Eurodesk, reprezintă o 

resursă foarte importantă de informații cu referire la acțiunile ce se pot desfășura cu și pentru tineri în 

cadrul celor 9 teme și domenii de interes, teme și domenii care vizează: voluntariat, muncă, educație 

și formare, implicare, cultură și creativitate, sănătate, incluziune socială, o perspectivă globală, 

călătorii,  precum și la pașii ce trebuie urmați în vederea participării la un proiect european destinat 

lor. 

Sunt prezentate oportunitățile de mobilitate oferite de proiectele europene în general,dar și 

proiecte destinate tinerilor pentru a deveni cetățeni activi ai Europei, în special.  

O mare parte dintre aceștia doresc să fie implicați în acțiuni, activități și stagii de voluntariat într-o 

țară europeană, chiar să studieze în Europa. Există dorința de a lucra în străinătate după finalizarea 

cursurilor, indiferent de domeniul de activitate. Sunt conștienți de utilitatea stagiilor în străinătate, 

valorifică oportunitățile pe care parteneriatele le oferă și doresc participarea la stagii îndelungate de 

practică profesională, de 3 săptămâni, sau chiar în stagii de voluntariat de până la un an. 

Dacă sunteți interesaţi de oportunităţile pe care le oferă acum Portalul European pentru 

Tineret, programul Eurodesk şi toate acţiunile cheie ale programului ERASMUS+ vizând formare și 

dezvoltare personală și colaborarea la nivel european care se poate realiza prin intermediul 

instituțiilor de învățământ, atât ca elevi, cât și ca studenți, vizitați următoarele pagini: 

 

http://www.erasmusplus.ro/  

http://www.eurodesk.ro/ 

https://europa.eu/youth/RO_ro 

 

Informații de ultimă oră: 

Corpul European de solidaritate 
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