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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

GRUNDTVIG 

Categoria 
acţiunii 

MOBILITATE 

Acţiunea Vizite şi schimburi pentru personalul implicat în educaţia adulţilor 
GRUNDTVIG 

Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Obiectivul acestei acţiuni este de a contribui la ameliorarea calităţii educaţiei adulţilor, în cel mai 
larg sens - formal, non-formal sau informal – permiţând personalului actual sau viitor care 
lucrează în acest domeniu, sau persoanelor care se ocupă cu formarea continuă a personalului 
respectiv, să efectueze o vizită de lucru într-o ţară participantă la Programul de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii (LLP), diferită de cea în care trăiesc sau muncesc. Astfel, participanţii au 
posibilitatea să dobândească o mai bună înţelegere a educaţiei adulţilor în Europa şi, în funcţie 
de scopul vizitei, să-şi îmbunătăţească aptitudinile practice de 
predare/tutorat/consiliere/management şi/sau să sprijine activitatea organizaţiei gazdă, 
oferindu-şi cunoştinţele în domeniul predării, managementului sau în alte activităţi conexe. 
Durata vizitei diferă în funcţie de scopul acesteia, dar nu poate depăşi 12 săptămâni (vizitele care 
durează mai mult de 12 săptămâni  se încadrează în mod normal la acţiunea “Asistenţi 
Grundtvig” – vezi pagina relevantă din acest ghid). 
Vizitele se pot efectua individual sau, atunci când este cazul, în grupuri mici (în cazul din urmă 
fiind necesară depunerea câte unei candidaturi separate pentru fiecare participant). Vizitele se 
pot efectua la o singură destinaţie sau ca parte a unui schimb între mai multe organizaţii. Atunci 
când este cazul, un grant poate acoperi vizite la mai multe organizaţii. 
Activităţile din cadrul vizitei pentru care se acordă un grant trebuie să aibă legătură cu 
activitatea profesională a candidatului privind orice aspect al educaţiei adulţilor. Aici pot fi 
incluse, de exemplu, următoarele: 

• efectuarea unei misiuni de predare la o organizaţie pentru educaţia adulţilor; 
• studierea aspectelor legate de educaţia/învăţarea adulţilor în ţara gazdă, cum ar fi: 

conţinutul şi organizarea educaţiei adulţilor (conţinutul cursurilor şi metodologia de 
predare), metodele adoptate pentru creşterea oportunităţilor de acces la educaţia adulţilor, 
managementul educaţiei adulţilor (guvernare la nivel local şi regional, administrarea şi 
conducerea organizaţiilor, finanţare, asigurarea calităţii etc.), servicii de sprijin cum ar fi 
consilierea şi orientarea, dezvoltarea de scheme de învăţare pentru adulţi la nivelul 
comunităţii locale etc.; 

• studierea şi/sau oferirea de expertiză legată de aspectele referitoare la sistemul/strategia în 
materie de educaţia adulţilor, inclusiv toate tipurile de probleme de ordin strategic, modele 
de finanţare, elaborarea indicatorilor şi analizelor comparate etc.; 

• efectuarea unor tipuri de formare mai puţin formale pentru personalul din domeniul educaţiei 
adulţilor, cum ar fi o perioadă de observare la locul de muncă într-o organizaţie pentru 
educaţia adulţilor sau într-o organizaţie publică sau neguvernamentală implicată în educaţia 
adulţilor (sunt disponibile granturi pentru cursuri de formare continuă formală în cadrul 
acţiunii “Formarea continuă a personalului implicat în educaţia adulţilor Grundtvig” – vezi 
pagina relevantă din acest ghid); 

• participarea la o conferinţă sau la un seminar, dacă se dovedeşte că această participare 
aduce o valoare adăugată considerabilă pentru candidat şi, astfel, pentru organizaţia din 
care acesta provine, inclusiv conferinţe europene pe teme legate de parteneriatele de 
învăţare Grundtvig sau un eveniment tematic Grundtvig, organizat de către Comisia 
Europeană. 

Vizitele de acest tip pot avea ca efect secundar benefic generarea unei viitoare cooperări între 
organizaţia de origine a participantului şi cele vizitate în străinătate. Candidaturile pentru vizitele 
al căror scop principal este acesta vor fi încadrate la “Vizite pregătitoare”. 

Cine poate beneficia Profesorii sau viitori profesori şi alte categorii de personal angajat în domeniul educaţiei adulţilor, 
aşa cum sunt acestea descrise în “Regulile specifice de eligibilitate” de mai jos. 

Cine poate candida Persoanele care aparţin uneia dintre categoriile precizate în "Regulile specifice de eligibilitate" de 
mai jos. Candidatura se depune în mod normal prin intermediul instituţiei de origine a 
candidatului, care trebuie să aibă personalitate juridică dar, dacă nu există o astfel de instituţie 
de origine candidatura poate fi depusă direct la Agenţia Naţională respectivă. 

PRIORITĂŢI Candidaţii trebuie să consulte pagina web a Agenţiei Naţionale din ţara lor pentru a vedea dacă 
există priorităţi naţionale. Nu există priorităţi europene în 2011 pentru Vizite şi schimburi pentru 
personalul implicat în educaţia adulţilor Grundtvig. 

CUM SE CANDIDEAZĂ Descentralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Naţională a candidatului. 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

NA1 

  
 

Vezi site-ul AN 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 1 zi (pentru anumite activităţi) 
Durata maximă: 12 săptămâni 
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Comentariu privind 
durata 

Pentru data la care pot începe cel mai devreme activităţile a se vedea website-ul Agenţiei 
naţionale. Ultima zi în care acestea pot să înceapă este 30 aprilie 2012. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Tabelul 1a 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

Vezi site-ul AN 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Costurile de călătorie şi subzistenţă: o contribuţie va fi acordată în concordanţă cu informaţiile de 
pe website-ul Agenţiei naţionale. 
Taxe de conferinţă sau seminar: se poate acorda o contribuţie pe baza costurilor reale. Vă rugăm 
să verificaţi website-ul Agenţiei naţionale pentru informaţii referitoare la valoarea maximă 
acordată. 
Pregătirea pedagogică, lingvistică şi culturală: se poate acorda o contribuţie sub forma unei sume 
forfetare. Vă rugăm să verificaţi website-ul Agenţiei naţionale pentru informaţii referitoare la 
valoarea maximă acordată. 
Consultaţi Agenţia Naţională cu privire la reguli speciale privind fondurile suplimentare pentru 
persoane cu nevoi speciale. 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 

 Reguli specifice de 
eligibilitate: 1) Candidaţii individuali trebuie să fie: 

- rezidenţi ai unei ţări participante la Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii; 
- rezidenţi din alte ţări care sunt înscrişi la cursuri regulate din şcoli, instituţii de învăţământ 
superior sau de formare profesională, sau în organizaţii de educaţia adulţilor dintr-o ţară 
participantă la program, angajaţi sau care locuiesc într-o ţară participantă, potrivit condiţiilor 
stabilite de către fiecare ţară participantă şi luând în consideraţie natura programului (a se 
consulta website-ul Agenţiei naţionale) 
 
2) Candidaţii individuali trebuie să fie într-una din următoarele situaţii: 
- Persoane aflate într-un anumit stadiu al carierei profesionale, care lucrează deja cu program 
întreg sau cu jumătate de normă într-un sector din domeniul educaţiei adulţilor (formal, non-
formal sau informal), inclusiv personal voluntar sau angajat formal. Mai precis, sunt incluşi 
următorii: 

o Profesori/formatori din domeniul educaţiei adulţilor în cel mai larg sens (formal, non-
formal şi informal) 

o Directori şi personal de conducere/administrativ din organizaţiile implicate direct sau 
indirect în asigurarea educaţiei adulţilor 

o Personal implicat în educaţia interculturală a adulţilor sau care lucrează cu grupuri de 
migranţi, nomazi, personal sezonier şi comunităţi etnice 

o Personal care lucrează cu adulţi care au nevoi speciale de învăţare 
o Personal de genul mediatorilor şi educatorilor de stradă care lucrează cu adulţi aflaţi în 

situaţii de risc 
o Consilieri în domeniul orientării profesionale 
o Personal care lucrează în cadrul administraţiei locale şi regionale şi răspund de educaţia 

adulţilor, inclusiv personal din inspectorate 
- Persoane implicate în formarea continuă a personalului din domeniul educaţiei adulţilor 
- Persoane care pot demonstra intenţia clară de a lucra în domeniul educaţiei adulţilor, dar care  
în prezent se află într-o altă situaţie vis-à-vis de piaţa forţei de muncă (lucrează în alt domeniu, 
pensionari, au întrerupt viaţa profesională din cauza unor responsabilităţi familiale, şomeri etc.), 
chiar dacă au lucrat sau nu în domeniul educaţiei adulţilor înainte. 
- Persoane care au obţinut o calificare care le permite să lucreze în domeniul educaţiei adulţilor şi 
care au început să lucreze în domeniul educaţiei adulţilor 
- Studenţi care au absolvit cel puţin doi ani de studii şi au o diplomă sau o calificare echivalentă 
în domeniul educaţiei adulţilor/andragogie sau care sunt înscrişi la studii de masterat în acest 
domeniu 
- Alte categorii de personal educaţional, la latitudinea autorităţilor naţionale. 
 
În cazul persoanelor care revin în domeniul educaţiei adulţilor sau intră în domeniul educaţiei 
adulţilor dintr-o altă situaţie de pe piaţa muncii, AN poate acorda prioritate candidaţilor care 
dovedesc că (re)începerea activităţii în domeniul educaţiei adulţilor este iminentă. 
 
3) Organizaţia(organizaţiile) sau evenimentul(evenimentele) ce urmează să fie vizitate trebuie să 
fie situate într-o ţară/ţări participante la LLP diferită(e) de cea (cele) în care candidatul locuieşte 
sau lucrează. Candidaturile trebuie să cuprindă confirmarea organizaţiei(organizaţiilor) ce 
urmează să fie vizitate că este/sunt de acord să primească vizitatorul. 
 
4) Ţara care trimite şi/sau ţara gazdă trebuie să fie stat membru al UE, cu excepţia cazului în 
care scopul vizitei este participarea la o conferinţă sau la un seminar cu participanţi din mai 
multe ţări europene. 
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5) Vă rugăm să verificaţi la Agenţia Naţională dacă există cerinţe naţionale suplimentare. 
Numărul minim de 
ţări: 

Nu este cazul 

Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

Vezi "Cine poate beneficia", "Cine poate candida" şi Regulile specifice de eligibilitate de mai sus. 

1. Valoarea adăugată europeană 
Vizita în străinătate trebuie să aibă rezultate pozitive care nu ar putea fi obţinute în urma unei 
activităţi similare în ţara în care candidatul este rezident sau în care lucrează. 
2. Conţinutul şi durata 
Programul vizitei este clar şi rezonabil; durata vizitei este realistă şi adecvată. 
3. Impactul şi relevanţa 
Se demonstrează clar că, în urma acestei experienţe, candidatul va beneficia în planul dezvoltării 
personale şi profesionale (şi că – acolo unde este cazul – organizaţia sa va beneficia de pe urma 
ideilor/cunoştinţelor/competenţelor obţinute), precum şi că organizaţia (organizaţiile) ce urmează 
să fie vizitate vor beneficia considerabil de expertiza candidatului. 
 
 
 

Criterii de acordare a 
grantului   

 
PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a anunţării rezultatelor procesului de selecţie  Vezi site-ul AN 
Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  Vezi site-ul AN 
Data probabilă a începerii acţiunii  Vezi site-ul AN 


