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PLAN DE DISEMINARE 

 

 

Data activitatii 

de diseminare 

(luna, anul) 

Activitatea de diseminare (obiective urmarite prin activitatea de 

diseminare, mijloace utilizate, grup tinta, rezultate asteptate, 

responsabili) 

 

IUNIE 2018 

 

Activitatea: Diseminare proiectului in cadrul Consiliului 

Profesoral de la Liceul Teoretic “Bogdan Voda” Halaucesti. 

Obiective: 

- furnizarea de informatii privind proiectul Erasmus+; 

- prezentarea cursurilor de formare selectate de echipa de proiect; 

- anuntarea calendarului de selectie a cadrelor didactice participante 

si a criteriilor de selectie; 

- postarea informatiilor la avizierul scolii, pe pagina web a 

proiectului ”Scoala- o sansa pentru un viitor mai bun” 

http://liceulhalaucesti.ro/erasmus/erasmus/index.htm si pe grupul 

de posta electronica. 

       Mijloace: pagina web a proiectului, grupul de posta electronica. 

Grup tinta: profesorii de la Liceul Teoretic “Bogdan Voda”, elevi, 

parinti, comunitatea locala. 

Rezultate asteptate: 

- cresterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de 

formare internationale; 

- cresterea prestigiului institutiei. 

Responsabili: 
Echipa de proiect 

 

 

SEPTEMBRIE  

2018 

Activitati:  

1. Diseminarea in cadrul Consiliului Profesoral a rezultatelor 

selectiei participantilor. 

2. Diseminarea proiectului in mass-media. 

Obiective:  
- furnizarea de informatii in legatura cu obiectivele proiectului si 

prezentarea activitatilor ce se vor desfasura pe parcursul 

proiectului; 

http://liceulhalaucesti.ro/erasmus/erasmus/index.htm


- mediatizarea in presa a proiectului prin articolul “Scoala- o sansa 

pentru un viitor mai bun, proiect Erasmus+ la Liceul Teoretic 

Bogdan Voda” Halaucesti” publicat pe newspascani.ro; 

- prezentarea in cadrul Consiliului Profesoral de catre coordonatorul 

de proiect a rezultatelor selectiei participantilor. 

Mijloace: articol mass-media, pagina web a proiectului. 

       Grup tinta: profesori, elevi, parinti, comunitatea locala. 

Rezultate asteptate: 

- cresterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de 

formare internationale; 

- o mai buna informare a tuturor cu privire la programul Erasmus+; 

- promovarea proiectelor Erasmus+. 

Responsabili:  
Coordonator proiect 

Responsabil diseminare 

 

 

OCTOMBRIE 

2018 

Activitati:  

1. Diseminarea proiectului Erasmus+ "Școala- o sansa pentru un 

viitor mai bun" cu ocazia Zilei Modiale a Educatiei. 

2. Realizarea unui panou Erasmus+ privind activitatile 

desfasurate la cursul de formare  Life Coaching for Teachers: 

happy teachers for better students desfășurat in perioada 

15.10.2018 - 20.10. 2018 la Barcelona, Spania.          

3. Crearea paginii facebook a proiectului (Erasmus Halaucesti)                                                       

 

Obiective: 

- furnizarea de informatii in legatura cu obiectivele proiectului si 

prezentarea activitatilor ce se vor desfasura pe parcursul 

proiectului; 

- prezentarea activitatilor desfasurate pe parcursul proiectului; 

- sprijinirea si incurajarea cadrelor didactice privind redactarea de 

proiecte Erasmus+, consiliere pentru depunere de candidaturi. 

Mijloace: panou publicitar (fotografii, informatii), pagina facebook. 

       Grup tinta: profesorii de la Liceul Teoretic “Bogdan Voda” 

Halaucesti, cat si de la scolile invecinate, elevi, parinti, comunitatea locala. 

Rezultate asteptate: 

- cresterea interesului pentru proiectele Erasmus+. 

Responsabili: 
Echipa de proiect 

Participanti la mobilitate 

 

 

 

NOIEMBRIE 

2018 

 

Activitati:  

1. Diseminarea activitatii de formare (Barcelona, 15.10.2018 - 

20.10. 2018) in mass-media. 

2. Diseminarea proiectului Erasmus+ in cadrul cercului 

pedagogic al invatatorilor desfasurat la Liceul Teoretic 

„Bogdan Voda”. 

3. Diseminarea proiectului Erasmus+ in cadrul Consiliului de 

Administratie al liceului si in cadrul lectoratelor cu parintii. 

Obiective: 



- mediatizarea in presa a proiectului Erasmus+, cat si a primul flux 

de formare-perfectionare prin articolul “Profesori fericiti pentru 

elevi mai buni” publicat pe newspascani.ro; 

- prezentarea activitatilor desfasurate pe parcursul moblitatii. 

Mijloace: articol mass-media, fotografii, informatii, pagina facebook, 

site-ul proiectului. 

       Grup tinta: profesorii de la Liceul Teoretic “Bogdan Voda” 

Halaucesti, cat si de la scolile invecinate, elevi, parinti, comunitatea locala. 

      Rezultate asteptate: 

- cresterea motivatiei de a participa la programe europene. 

      Responsabili: 

      Coordonator proiect 

      Responsabil diseminare 

      Participantii la mobilitate 

 

 

 

 

DECEMBRIE-

2018 

IANUARIE 

2019 

 

       Activitati:  

1. Diseminarea cursului de formare (Barcelona, 15.10.2018 - 

20.10. 2018) in cadrul  Consiliului Profesoral. 

2. Adaugarea de materiale (informatii, fotografii) la panoul 

Erasmus+ privind activitatile desfasurate la cursul de formare 

Classroom Management Solutions for Teachers: new 

methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation 

strategies desfășurat in perioada 03.12.2018 - 08.12 2018 la 

Florența, Italia. 

3. Diseminarea cursului de formare (Florenta, 03.12.2018 - 08.12 

2018 ) in cadrul Consiliului Profesoral, cat si in cadrul 

Consiliului de Administratie al liceului si la lectoratele cu 

parintii. 

4. Postarea de informatii si fotografii pe site-ul proiectului si pe 

pagina de facebook a proiectului. 

Obiective:  

- prezentara activitatilor desfasurate pe parcursul mobilitatilor; 

- impartasirea experientei acumulate pe parcursul cursurilor de 

formare; 

- promovarea proiectelor Erasmus+. 

Mijloace: panou publicitar (fotografii, informatii), pagina web a 

proiectului, pagina facebook. 

       Grup tinta: profesori, elevi, parinti, comunitatea locala. 

Rezultate asteptate: 

- cresterea motivatiei de a participa la programe europene; 

- cresterea prestigiului institutiei; 

- o mai buna cunoastere a proiectelor europene. 

Responsabili: 
Coordonator proiect 

Responsabil diseminare 

Participantii la mobilitate 

 

FEBRUARIE 

Activitati: 

1. Adaugarea de materiale (informatii, fotografii) la panoul 

Erasmus+ privind activitatile desfasurate la cursul de formare 

Interactive Teaching - Using Educational Games and New 



2019 Technology in order to enhance learners' motivation desfășurat 

in perioada 04.02.2019 - 08.02.2019 la Konstanz, Germania. 

2. Diseminarea cursului de formare (Konstanz, 04.02.2019 - 

08.02.2019 ) in cadrul Consiliului Profesoral, cat si in cadrul 

Consiliului de Administratie al liceului si la lectoratele cu 

parintii. 

3. Redactarea unui articol care va fi publicat in presa locala si pe 

pagina web a proiectului. 

Obiective: 

- prezentara activitatilor desfasurate pe parcursul mobilitatii; 

- impartasirea experientei acumulate pe parcursul cursului de 

formare; 

- promovarea proiectelor Erasmus+. 

       Mijloace: panou, articol mass-media, pagina web a proiectului, pagina 

facebook, referat. 

       Grup tinta: profesori, elevi, parinti, comunitatea locala. 

       Rezultate asteptate: 

- cresterea motivatiei de a participa la programe europene; 

- mediatizarea proiectelor Erasmus+. 

Responsabili: 
Coordonator proiect 

Responsabil diseminare 

Participantii la mobilitate. 

 

 

MARTIE- 

APRILIE 

2019 

Activitati: 

1. Activitati educative cu elevii folosind tehnici si metode nou 

invatate la cursurile de formare. 

2. Finalizarea panoului Erasmus+ prin adaugarea de materiale 

privind ultima mobilitate Course "Structured Educational Visit 

to Schools/Institutes & Training Seminar in Sweden"desfășurat 

in perioada 24.03.2019 - 30.03 2019 la Stockholm, Suedia. 

3. Diseminarea cursului de formare (Stockholm, 24.03.2019 - 

30.03 2019) in cadrul Consiliului Profesoral, cat si in cadrul 

Consiliului de Administratie al liceului si la lectoratele cu 

parintii. 

Obiective:  

- cresterea calitatii actului educational; 

- folosirea metodelor si tehnicilor moderne de predare, centrate pe 

elev, de un numar cat mai mare de cadre didactice; 

- furnizarea informatiilor in legatura cu proiectul Erasmus+ si 

impartasirea experieintei acumulate pe parcursul 

cursurilor/proiectului. 

Mijloace: panou publicitar, pagina web a proiectului, pagina facebook. 

Grup tinta: elevi, profesori, parinti, comunitatea locala. 

Rezultate asteptate: 

- cresterea interesului elevilor pentru disciplina predata; 

- cresterea eficientei actului educational; 

- cresterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de 

formare internationale; 

- promovarea proiectelor Erasmus+. 



Responsabili: 
Coordonator proiect 

Responsabil diseminare 

Participantii la mobilitate. 

 

 

MAI 

2019 

Activitate: Organizarea unor ateliere de lucru in cadrul institutiei 

de invatamant. 

       Obiective: 

- implicarea unui numar cat mai mare de cadre didactice in 

activitatile propuse; 

- furnizarea de informatii si valorificarea experientei acumulate; 

- promovarea proiectelor Erasmus+. 

Mijloace: pagina web a proiectului, pagina de facebook a proiectului. 

Grup tinta: profesori, elevi. 

Rezultate asteptate: 
- cresterea calitatii actului educational; 

- cresterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de 

formare internationale; 

- aplicarea metodelor moderne in cadrul atelierelor de lucru. 

Responsabili: 
Coordonator proiect 

Echipa de proiect 

Participantii la mobilitate. 

 

 

IUNIE 

2019 

       Activitate: Diseminarea in presa scrisa si pe pagina web a liceului a     

informatiilor privind desfasurarea intregului proiect. 

       Obiective: 
- publicarea de informatii privind intregul proiect Erasmus+ “Scoala- 

o sansa pentru un viitor mai bun”; 

- incurajarea cadrelor didactice de a candida la viitoarele proiecte 

Erasmus+ si de a se implica in proiecele interne si internationale ce 

se vor desfasura. 

Mijloace: articol mass-media, pagina web a proiectului, pagina 

facebook. 

Grup tinta: profesori, elevi, parinti. 

       Rezultate asteptate: 

- cresterea atractivitatii institutiei in randul elevilor, parintilor si 

comunitatii locale; 

- promovarea proiectelor Erasmus+; 

- cresterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de 

formare internationale. 

Responsabili: 
Coordonator proiect 

Echipa de proiect. 

 

 

IULIE 

2019 

Activitate: Lansare de carte pe tema „Managementul educational 

eficient-Exemple de buna practica”, realizata in urma participarii 

la mobilitatile din cadrul proiectului Scoala/Educatia- o sansa 

pentru un viitor mai bun. 

       Obiective: 



- prezentarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului Erasmus+; 

- promovarea proiectului Erasmus+. 

       Mijloace: calculator, informatii si materiale obtinute in urma 

participarii la cursurile de formare-perfectionare. 

Grup tinta: profesori, elevi, parinti. 

Rezultate asteptate: 

- cresterea interesului pentru proiecte europene; 

- cresterea prestigiului liceului la nivel local, regional si national. 

Responsabili: 
Coordonator proiect 

Echipa de proiect. 

 

 

PERMANENT 

Activitate: Diseminare in cadrul cercurilor pedagogice din judetul Iasi, 

in cadrul lectoratelor cu parintii, in revista scolii, aplicarea de 

chestionare de satisfactie elevilor, sustinerea de lectii deschise in cadrul 

liceului, postarea de informatii si fotografii pe pagina web a proiectului 

si pe pagina facebook a proiectului. 

       Obiective: 
- cresterea calitatii actului educational; 

- prezentarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului; 

- promovarea proiectului Erasmus+. 

Mijloace: chestionare, prezentari power-point, video-proiector, pagina 

web a proiectului, pagina de facebook a proiectului, brosuri, revista 

scolii, informatii si fotografii. 

Grup tinta: profesori, elevi, parinti, comunitatea locala. 

       Rezultate asteptate: 

       -   crestrea eficientei actului educational; 

- cresterea atractvitatii institutiei in randul elevilor, parintilor si 

comunitatii locale; 

- cresterea sanselor de implementare a unor proiecte europene viitoare; 

- stimularea interesului profesorilor si elevilor de a participa la 

activitati si proiecte interne si internationale. 

Responsabili: 
Coordonator proiect 

Echipa de proiect 

Participantii la mobilitate. 

 

 

 

 

Coordonator proiect,                                                                             Intocmit, 

Prof.dr. Iulian  Gherca                                         Responsabil diseminare- prof.Claudia Petrila 


