
 STRATEGII DE INTERNATIONALIZARE                  
 PENTRU INSTITUTIILE VET 
 

   Perioada: 11 – 13 iunie 2019 
   Loc de desfasurare: Spania, Tenerife 
   Organizator: Agentia Erasmus+ Spania 
   Tip eveniment: seminar international 
   Participant: Toma Cristina 
   Institutie: Liceul Tehnologic “Grigore C. 
     Moisl”, Buzau 
 



 Criterii de selectie 
 capacitatea de multiplicare, informare si formare; 

 motivatie si asteptari personale; 

 intentia de a dezvolta un proiect Erasmus+ in domeniul VET; 

 distributie geografica; 

 abilitati lingvistice; 

 nu a mai beneficiat in ultimele 18 luni de o mobilitate TCA. 

 

 Inscriere – completarea unui formular online 

 date personale; 

 informatii despre institutia de provenienta; 

 competente lingvistice; 

 experienta in domeniul VET; 

 experienta in proiecte Erasmus+/activitati internationale; 

 motivatia participarii. 

 



 Teme abordate 

 Strategia de internationalizare, crearea, promovarea si 

implementarea unui plan strategic; 

 Internationalizarea ca un proces institutional; 

 Exemple de buna practica si exemple inspirationale. 

 

 Finantare 

 Costurile legate de subzistenta (cazare si masa) au fost 

acoperite de catre AN din Spania; 

 Costurile legate de transport au fost acoperite de catre 

ANCPDEFP (pe baza de contract in limita a 700 euro); 

 Un procent de 5% din costurile de transport este perceput 

ca fiind cofinantarea participantului la curs. 



11 iunie 2019 
 

Activitățile s-au desfășurat la CIFP Cesar Manrique, una dintre 
cele mai mari instituții VET din Santa Cruz (2100 elevi, 128 
profesori). Programul a început la ora 9:00 și a constat în 
următoarele activități: 

 înregistrarea participanților; 

 deschiderea oficială a cursului printr-un mini concert 
orchestral; 

 prezentare SEPIE cu privire la noțiunea de Internaționalizare 
cadru general, strategie si oportunitățile Erasmus+; 

 prezentarea fiecărui participant la curs și a instituției din care 
face parte, cu accent pe proiectele Erasmus+ desfășurate până 
în prezent și așteptările participanților de la acest curs; 

 prezentarea primului exemplu de bună practică cu privire la 
procesul de internaționalizare -  directorul școlii VET CIFP 
Cesar Manrique; 

 

 



11 iunie 2019 
 

 atelier de lucru 1 - am dezbătut punctele de plecare în vederea 
implementării procesului de internaționalizare:  

 modul în care, zona geografică și mediul social al instituția din 
care facem parte, influențeaza acest proces la nivel local, 
național și internațional; 

 stabilirea de parteneriate strategice bazate pe anumite 
sectoare/ calificări care să răspundă nevoilor pieții muncii 
europene; 

 oferirea mai multor oportunități internaționale atât elevilor, 
cât și cadrelor didactice; 

 evidențierea importanței multiculturalismului și a unei 
societăți diversificate. 

Programul activităților s-a încheiat la ora 1700, după care am 
avut timp la dispoziție pentru a vizita Santa Cruz și Puerto de 
Cruz. 

 



12 iunie 2019 

 

Activitățile s-au desfășurat la CIFP Las Indias, o altă 
instituție VET din Santa Cruz (500 elevi, 40 profesori), care 
până în prezent a implementat 31 proiecte Erasmus+ și 400 
mobilități.   

Programul a început la ora 9:30 și a constat în următoarele 
activități: 

 înregistrarea participanților; 

 deschiderea oficială a activităților celei de-a 2-a zile a 
cursului; 

 prezentarea celui de-al 2-lea exemplu de bună practică cu 
privire la procesul de internaționalizare directorul școlii 
VET CIFP Las Indias; 

 vizita școlii VET CIFP Las Indias; 

 



12 iunie 2019 
 atelier de lucru 2: 

 viziunea si misiunea unui proces de internaționalizare corelate cu 
nevoile instituțiilor noastre; 

 principalele obiective si valori pe care vrem să le atingem prin 
procesul de internaționalizare, care trebuie să fie corelate cu valorile 
europene; 

 am dezbătut noțiunea de Internaționalizare Acasă, fiecare particpant 
evidențiind cel puțin 3 activități pe care și le propune în vederea 
realizării acestui lucru. 

 atelier de lucru 3 - am conceput un Plan strategic de acțiuni în 
vederea internaționalizării instituțiilor din care facem parte, corelat 
cu obiectivele și valorile propuse în prima zi a cursului.  

Programul activităților s-a încheiat la ora 17:00, după care 
organizatorii ne-au pregătit o activitate culturală, și anume un tur 
ghidat al orașului La Laguna și cină. 

 

 



13 iunie 2019 
Activitățile s-au desfășurat la CIFP Los Gladiolos, instituție VET 

din Santa Cruz. 

Programul a început la ora 9:00 și a constat în următoarele 
activități: 

 înregistrarea participanților; 

 deschiderea oficială a activităților celei de-a 3-a zile a cursului; 

 prezentarea celui de-al 3-lea exemplu de bună practică cu 
privire la procesul de internaționalizare directorul școlii VET 
CIFP Los Gladiolo;s 

 prezentare de exemple de bună practică în ceea ce privește 
desfășurarea de proiecte Etwinning și oportunitățile oferite de 
acestă platformă; 

 atelier de lucru 4:   

 am dezbătut și evidențiat acțiunile care pot fi luate în vederea 
implementării procesului de internaționalizare pentru fiecare 
instituție din care participanții fac parte; 

 

 



13 iunie 2019 

 
 am tras următoarele concluzii: 

 ce măsuri ar trebui să luăam pentru a atinge obiectivele de 
internaționalizare propuse; 

 ce măsuri pot fi luate în anul imediat următor; 

 ce măsuri trebuie luate pentru următorii câțiva ani; 

 care sunt partenerii naționali și internaționali de care instituția 
mea are nevoie pentru a obține internaționalozarea; 

 de unde să obțin finanțarea si resursele materiale și umane 
necesare implementării Planului strategic de internaționalozare; 

 importanța parteneriatelor, consorțiilor si a rețelelor dintre 
instituții din întreaga Europă; 

 importanța evaluării și îmbunătățirii continue a activităților 
desfășurate în vederea internaționalizării. 

 închiderea oficială a cursului printr-un mini concert orchestral. 
 

 



Diseminare 

 
 în cadrul Consiliului Profesoral de la nivelul liceului; 

 în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor; 

 tuturor elevilor pe care îi am în încadrare;  

 voi publica un articol în presa scrisă locală (Opinia Buzău); 

 voi da un interviu la televiziunea locală (TV Sud Est 

Buzău;) 

 site-urile de socializare (Facebook, site-ul scolii, site-ul 

activitatilor educative etc.); 

 în cadrul activităților de la nivel local care evidențiază zile 

importante precum Ziua Europei, Ziua Educației. 

 


