Ne bucurăm să vă anunțăm că Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” deține
acreditarea Erasmus, ceea ce îi va permite să desfășoare proiecte Erasmus în
domeniul educației școlare, în următorul exercițiu de cooperare europeană,
2021-2027.

ACREDITAREA ERASMUS – O MODALITATE SIGURĂ PENTRU
DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ÎN SPIRIT EUROPEAN
Școala noastră continuă eforturile de dezvoltare instituțională în spirit
european, potrivit misiunii și viziunii Liceului. În acest sens, instituția noastră a
reușit să obțină acreditarea Erasmus din partea Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care instituția poate
participa într-un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027,
dobândind acces simplificat la oportunități de finanțare ale Uniunii Europene în
cadrul Acțiunii cheie 1 – Proiecte de mobilitate Erasmus+.
Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația noastră este
capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică, pe termen mediu și
lung, de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, ca
parte a unui efort organizațional amplu de dezvoltare instrituțională..
Aplicația a avut ca punct de plecare beneficiile observate îe parcursul
dezvoltării elevilor și cadrelor didactice participante la numeroasele proiecte
europene derulate de instituția noastră pe parcursul a peste 20 de ani. Reușita
acestor colaborări cu instituții școlare europene ne motivează să continuăm
conlucrarea cu parteneri europeni în scopul îmbunătățirii actului educațional,
deprinderii de bune practici în domeniul educațional și optimizării aspectelor
organizatorice.
prof. dr. Carmen CHIRA
(responsabil cu proiectele de cooperare internațională)

ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+
ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ”
Acreditare numărul: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000043740
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale acordă instituției: Liceul Teoretic "Aurel Lazăr", cu sediul în
Oradea, reprezentată de MIHAELA ELENA BĂGUȚ, Acreditarea Erasmus pentru a
derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul „Educație Școlară”.
Perioada de valabilitate a prezentei Acreditări este 01.02.2022 – 31.12.2027.

Acreditarea a fost obținută ca urmare a candidaturii depuse de Beneficiar la
termenul limită de 19.10.2021 în cadrul Apelului European pentru proiecte de
Acreditare Erasmus. Documentele referitoare la Apelul 2021 și la Regulile sale de
aplicare (care rămân valabile pe toată durata Acreditării) sunt disponibile la
următorul link: https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura.

