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Referat de aprobare 

privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la 
realizarea proiectului internațional EDUBOT în cadrul programului Erasmus+  

 

Având în vedere Adresa nr. 104549/2022 primită de la partenerul principal 
al proiectului, Interregió Fórum Egyesület din Ungaria, cu privire la faptul că 
proiectul EDUBOT a obţinut finanţare și se cere semnarea acordului de 
parteneriat, este necesară aprobarea proiectului de către Consiliul Județean 
Harghita și includerea acestuia în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Judeţean Harghita pe anul 2023. 

Proiectul EDUBOT – „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”) este finanțat de Uniunea Europeană 
prin Programul Erasmus+, subprogramul KA220-SCH Parteneriate de cooperare în 
învățământul școlar. 

 Obiectivul principal al proiectului EDUBOT este de a sprijini utilizarea 
tehnologiilor digitale în educație, evaluare și implicare. 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. 

 În cadrul proiectului Consiliul Județean Harghita va desfășura următoarele 
activități:  

- 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 

 Grupul țintă reprezintă profesorii, elevii, printre care și elevii cu mai puține 
oportunități, instituțiile interesate să introducă învățarea diferențiată cu accent pe 
STEM, precum și instituțiile specializate în acordarea de asistență studenților cu 
mai puține oportunități. 

 Durata proiectului este de 24 de luni. 

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 este de 37.290 euro, 
reprezentând cheltuieli pentru managementul proiectului; organizarea 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. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean 
Harghita la realizarea proiectului internațional EDUBOT în cadrul programului 
Erasmus+. 
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