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Titlul proiectului: „ Identificarea factorilor critici de succes pentru

implementarea Strategiilor naţionale de învăţare pe parcursul întregii
vieţi, prin colaborare şi schimb de experienţă” ( Identification of critical
success factors for implementing NLLS, through collaboration and exchange of
expertise).
• Data de începere şi durata: 01.03.2009, timp de 12 luni
• Participanţi (parteneri): organizaţii din 4 ţări: România, Bulgaria, Turcia,
Germania
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Scopul proiectului: Proiectul îşi propune să identifice factorii critici în
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implementarea strategiilor naţionale de învăţare pe parcursul întregii vieţi. Aceşti factori
pot fi specifici fiecărui context naţional sau pot avea o relevanţă trans-naţională. În orice
caz, identificarea lor trebuie să fie rezultatul unei analize critice făcută de fiecare partener
la nivel naţional, al unui schimb de experienţă şi al unei colaborări în găsirea căilor
commune de depăşire a dificultăţilor în implementarea Strategiilor Naţionale de învăţare
pe parcursul întregii vieţi.
• Rezultatul proiectului: Principalul rezultat al proiectului va fi o culegere care va
cuprinde experienţele de succes ale ţărilor partenere, linii directoare pentru
implementarea cu succes a Strategiilor naţionale de învăţare pe parcursul întregii vieţi; un
alt produs al proiectului va fi website-ul proiectului, care va funcţiona atât ca un
instrument de comunicare între parteneri, dar şi ca forum de promovare şi diseminare a
rezultatelor proiectului.
• Agenda proiectului:
- întâlnirea de deschidere: Bucureşti, România 5- 7 martie 2009;
- work-shop 1: Ankara, Turcia , 11 – 12 iunie 2009;
- work-shop 2: Germania, septembrie 2009
- work-shop 3: Bulgaria, 5 – 10 octombrie 2009
- conferinţa proiectului: se va organiza în perioada 17 - 31 ianuarie 2010 în
România; se vor prezenta rezultatele work-shop-urilor anterioare şi va constitui o
oportunitate pentru discuţii şi analize viitoare
- întâlnirea finală: Turcia, februarie 2010
• Rolul ARACIP în proiect: Colectarea şi analizarea datelor la nivel naţional;
suport acordat organizaţiei coordonatoare în organizarea workshop-urilor; coordonarea
asigurării calităţii proiectului (design, implementare, monitorizare şi evaluare pe baza
unui plan de calitate); sprijin ale altor activităţi de monitorizare şi evaluare; sprijinirea
tuturor activităţilor de diseminare şi exploatare a produselor proiectului; organizarea unui
eveniment naţional pentru diseminarea rezultatelor proiectului; realizarea şi
implementarea măsurilor şi instrumentelor de asigurare a calităţii în cadrul Strategiilor
Naţionale de învăţare pe parcursul întregii vieţi.
Persoane implicate în proiect din cadrul ARACIP: Preşedinte – Constantin Şerban
Iosifescu, Vicepreşedinte- Constanţa Valentina Mihăilă, Şef departament acreditareGabriela Alina Paraschiva, expert – Nina Hanciuc.
Bugetul total al proiectului este de 14921200 euro, din care, bugetul aprobat
pentru ARACIP este de 21682 euro.
Adresă: http://groups.yahoo.com/group/ka1_identify/cal///group/ka1_identify
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