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PLAN DE EVALUARE 

 

Nr. 

crt. 

 

Activitate 

 

Responsabili 

Modalitate de 

desfășurare 

 Dovezi  

 

Perioada de 

realizare 

IUNIE, 2018 
1 1.1. realizarea planului evaluării activităților din cadrul 

proiectului 

1.2. evaluare inițială (chestionar procedura de selecție a 

participanților) 

 

 

 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Plan de evaluare 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

 Plan de evaluare 

Chestionare 

 

Iunie 2018 

 

IULIE, 2018 
2 2.1. evaluarea dosarelor de selecție 

 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Echipa de selecție 

 

Evaluarea dosarelor 

de selecție 

Raport de evaluare  

Iulie 2018 

 

SEPTEMBRIE, 2018 
3  

3.1. evaluarea obiectivelor și a scopului proiectului, concordanța 

acestora cu nevoile școlii se va realiza în cadrul CA și CEAC 

din școală; 

3.2. evaluarea în urma pregătirii lingvistice 

 

 

 

 

 

 

Responsabilul cu 

evaluarea 

CA 

CEAC 

Profesor limba 

engleză 

 

Evaluarea obiectivelor 

și scopului proiectului 

Evaluarea lingvistică 

 

Proces verbal 

Teste 

 

Septembrie 2018 
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Nr. 

crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 

OCTOMBRIE, 2018 
4 Mobilitate Barcelona, Spania 

4.1. evaluarea gradului în care participanții au înțeles în ce 

constă participarea la acțiunile de mobilitate, care sunt 

obiectivele cursului, ce compețente urmează a fi dezvoltate, la 

ce activități urmează să participe, ce sarcini au de îndeplinit atât 

în perioada de mobilitate cât și cea postmobilitate; 

4.2. evaluarea în urma pregătirii culturale 

4.3. evaluarea în urma pregătirii pedagogice 

4.4. evaluare la final de mobilitate 

 

Participanții la 

mobilitatea din 

Spania 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Responsabilul cu 

pregătirea lingvistică 

Responsabilul cu 

pregătirea culturală 

Evaluarea culturală 

Evaluarea lingvistică 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

Chestionare 

Teste 

 

Octombrie 2018 

 

NOIEMBRIE, 2018 
5 Mobilitate Florența, Italia 

5.1. evaluarea gradului în care participanții au înțeles în ce 

constă participarea la acțiunile de mobilitate, care sunt 

obiectivele cursului, ce compețente urmează a fi dezvoltate, la 

ce activități urmează să participe, ce sarcini au de îndeplinit atât 

în perioada de mobilitate cât și cea postmobilitate; 

5.2. evaluarea în urma pregătirii culturale 

5.3. evaluarea în urma pregătirii pedagogice 

 

Participanții la 

mobilitatea din Italia 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Responsabilul cu 

pregătirea lingvistică 

Responsabilul cu 

pregătirea culturală 

Evaluarea lingvistică 

Evaluarea culturală 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

Chestionare 

Teste 

 

Noiembrie 2018 

DECEMBRIE, 2018 
6 6.1. evaluare la final de mobilitate – Florența, Italia 

 

Participanții la 

mobilitatea din Italia 

Responsabilul cu 

evaluarea 

 

 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

Chestionare 

 

Decembrie 2018 
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Nr. 

crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 

IANUARIE, 2019 
7 Mobilitate Konstanz, Germania 

7.1. evaluarea gradului în care participanții au înțeles în ce 

constă participarea la acțiunile de mobilitate, care sunt 

obiectivele cursului, ce compețente urmează a fi dezvoltate, la 

ce activități urmează să participe, ce sarcini au de îndeplinit atât 

în perioada de mobilitate cât și cea postmobilitate; 

7.2. evaluarea în urma pregătirii culturale 

7.3. evaluarea în urma pregătirii pedagogice 

 

Participanții la 

mobilitatea din 

Germania 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Responsabilul cu 

pregătirea lingvistică 

Responsabilul cu 

pregătirea culturală 

Evaluarea lingvistică 

Evaluarea culturală 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

Chestionare 

Teste 

Ianuarie 2019 

FEBRUARIE, 2019 
8 8.1. evaluare la final de mobilitate – Konstanz, Germania 

 

Participanții la 

mobilitatea din 

Germania 

Responsabilul cu 

evaluarea 

 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

Chestionare 

 

Februarie 2019 

 

MARTIE, 2019 
9 Mobilitate Stockholm, Suedia 

9.1. evaluarea gradului în care participanții au înțeles în ce 

constă participarea la acțiunile de mobilitate, care sunt 

obiectivele cursului, ce compețente urmează a fi dezvoltate, la 

ce activități urmează să participe, ce sarcini au de îndeplinit atât 

în perioada de mobilitate cât și cea postmobilitate; 

9.2. evaluarea în urma pregătirii culturale 

9.3. evaluarea în urma pregătirii pedagogice 

Participanții la 

mobilitatea din 

Suedia 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Responsabilul cu 

pregătirea culturală 

Coordonatorul 

 

 

Evaluarea culturală 

Evaluarea lingvistică 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

Chestionare 

Teste 

 

Martie 2019 
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Nr. 

crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 

APRILIE, 2019 
10 10.1. evaluare la final de mobilitate – Stockholm, Suedia 

 

Participanții la 

mobilitate 

Responsabilul cu 

evaluarea 

 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

Chestionare 

 

Aprilie 2019 

 

MAI - IUNIE 2019 
11 11.1.evaluarea activităților de diseminare 

 

Responsabilul cu 

diseminarea 

Participanții la 

mobilități  

Coordonatorul 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

Chestionare 

 

 

 

 

 

Mai 2019 

Iunie 2019 

IULIE, 2019 
12 12.1.evaluarea finală (raport final înaintat către Agenția 

Națională) 

Echipa de proiect Realizarea raportului 

final înaintat A.N. 

Raport final Iulie 2019 

 
 

Director,                                                                                                                                          Coordonator proiect, 

             Prof. Lidia Mihaela Neculăeș                                                                                                           Prof. Iulian Ghercă   

 

 


