
 

ROMÂNIA     Anexa nr.1 la Hotărârea nr. ____/____  

JUDEŢUL HARGHITA    al Consiliului Județean Harghita 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

Descrierea derulării proiectului internațional EDUBOT  

în cadrul programului Erasmus+  

 

Titlul proiecului: „Developing Key Competencies Through Blended-Learning 

Methodology Based on AI Supported Chatbot Technology” („Dezvoltarea 

competențelor cheie prin metodologie de învățare mixtă bazată pe tehnologia 

Chatbot susținută de inteligență artificială”)  

Acronimul proiectului: EDUBOT 

Programul de finanțare: Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, subprogramul 

KA220-SCH Parteneriate de cooperare în învățământul școlar. 

Numărul de referință al proiectului: KA220-SCH-194C48A4 

Partenerul principal al proiectului este asociația Interregió Fórum Egyesület din 

Ungaria. 

Partenerii proiectului sunt: Fundația Regionet Centru de Dezvoltare Regională din 

România, Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. din Polonia, 

TANDEM n.o. din Slovacia și Consiliul Județean Harghita. 

Durata proiectului: 24 de luni, între 01.09.2022 și  31.08.2024. 

Obiectivul principal al proiectului EDUBOT este de a sprijini utilizarea 

tehnologiilor digitale în educație, evaluare și implicare. 

Grupul țintă este compus din profesori, elevi, printre care și elevi cu mai puține 

oportunități, instituții interesate să introducă învățarea diferențiată cu accent pe 

STEM, precum și instituții specializate în acordarea de asistență studenților cu mai 

puține oportunități. 

Rezultatele așteptate: Proiectul își propune să dezvolte o metodologie inovatoare 

de învățare mixtă, împreună cu sistemul de suport pentru e-learning și 

conținuturile digitale necesare, pentru a sprijini învățarea diferențiată în STEM. 

Astfel, proiectul va contribui la creșterea capacității și pregătirii instituțiilor de a 

gestiona educația digitală. Proiectul va contribui, de asemenea, la dezvoltarea 

abilităților și competențelor digitale ale profesorilor și studenților. 

Activităţi ce vor fi derulate de către Consiliul Județean Harghita, în cadrul 

proiectului: 

- Activități de management al proiectului 

- Organizare a 2 activități de învățare reciprocă între parteneri 



 

- Pregătirea recomandărilor pentru factorii de decizie cu privire la modul de 

încorporare a metodologiei dezvoltate în diverse procese și politici 

educaționale 

- Contribuții la elaborarea ghidului de utilizare, elaborat în mai multe limbi 

- Contribuții la finalizarea metodologiei de învățare mixtă, în mai multe limbi 

- Organizarea unui eveniment de diseminare 

- Organizarea conferinței finale 

- Elaborarea conținutului digital DEMO în limba engleză 

- Contribuții la stabilirea cadrului de dezvoltare 

- Contribuții la pregătirea rezumatului procesului și a liniilor directoare pentru 

activitatea pilot 

Bugetul total al proiectului este de 400.000 euro (100%), finanțare din partea 

Comisiei Europene pentru cele 24 de luni de derulare a proiectului EDUBOT, 

bugetul aferent al Consiliului Județean Harghita fiind de 37.290 euro, 

reprezentând:  

1. Pachetul de lucru nr. 1: Managementul proiectului: 10.750 euro 

2. Pachetul de lucru nr. 2: Dezvoltarea metodologiei învățării mixte (Organizarea 

unei activități de învățare reciprocă între parteneri; Pregătirea recomandărilor 

pentru factorii de decizie cu privire la modul de încorporare a metodologiei 

dezvoltate în diverse procese și politici educaționale; Contribuții  la elaborarea 

ghidului de utilizare, elaborat în mai multe limbi;  Contribuții la finalizarea 

metodologiei de învățare mixtă, în mai multe limbi; Organizarea unui 

eveniment de diseminare; Organizarea conferinței finale): 18.140 euro 

3. Pachetul de lucru nr. 4: Dezvoltarea conţinutului digital experimental STEM 

(Elaborarea conținutului digital DEMO în limba engleză, Organizarea unei 

activități de învățare reciprocă între parteneri; Contribuții la stabilirea cadrului 

de dezvoltare; Contribuții la pregătirea rezumatului procesului și a liniilor 

directoare pentru educația pilot): 8400 euro. 
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