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PLAN DE MONITORIZARE 

 

Nr. 

crt. 

 

Activitate 

 

Responsabili 

Modalitate de 

desfășurare 

 Dovezi  

 

Perioada de 

realizare 

IUNIE, 2018 
A1 Pregătirea proiectului 

A1.1. analiza notificării primită de la ANPCDEFP cu privire la 

proiect 

A1.2. stabilirea metodologiei de lucru și alocarea sarcinilor 

echipei de proiect 

A1.2. alocarea resurselor în funcție de activități 

Managerul instituției 

Coordonatorul  

Stabilirea 

metodologiei de lucru, 

alocarea sarcinilor 

echipei de proiect 

Procese verbale  

 

Iunie 2018 

A2 Managementul proiectului 

A2.1. întâlnirea echipei de management și implementare a 

proiectului 

A2.2. stabilirea clară a rolurilor și responsabilităților membrilor 

echipei de proiect și a procedurilor de raportare și de 

comunicare internă 

A2.3. monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului 

Echipa de 

management și 

implementare 

 

Responsabilii cu 

monitorizarea și 

evaluarea 

Întâlnirea echipei de 

proiect 

Întocmire procese 

verbale 

Procese verbale 

Portofoliul 

proiectului 

 

 

 

Iunie 2018 

 

 

 

A3 Lansarea proiectului 

A3.1. realizarea anunțului privind implementarea proiectului și 

lansarea proiectului într-un comunicat în consiliul profesoral 

A3.2. crearea unui site al proiectului în limba română-updatat 

permanent 

A3.3. editarea de afișe 

 

Coordonatorul 

Coordonatorul 

Responsabilul cu 

diseminarea 

Lansarea proiectului 

în Consiliul profesoral 

Crearea site-ului 

proiectului 

Editarea de afișe 

 

Proces-verbal 

consiliu profesoral 

Site-ul proiectului 

Afișe 

Fotografii 

 

 

 

 

Iunie 2018 
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A4 Selectarea participanților  

A4.1. stabilirea echipei de selecție și elaborarea criteriilor de 

selecție 

A4.2.lansarea concursului de selecție la aviziere, pe site-ul școlii 

și prin apel în consiliul profesoral 

A4.3. depunerea dosarelor de candidatură 

Managerul 

 

Echipa de selecție 

 

 

Stabilirea echipei de 

selecție 

Elaborarea criteriilor 

Lansarea concursului 

de selecție la aviziere, 

site-ul școlii, apel în 

consiliul profesoral 

Proces verbal 

Afiș lansare 

Informare pe site 

Dosarul echipei de 

selecție 

 

 

Iunie 2018 

 

 

A5 Aplicarea folow-up  

A5.1. realizarea portofoliului proiectului  

A5.2.publicarea documentelor pe site-ul proiectului 

Coordonator și 

echipa de proiect 

Stângerea dovezilor în 

portofoliul proiectului 

Publicarea 

documentelor pe site-

ul proiectului 

Portofoliul 

proiectului 

Site-ul proiectului 

Iunie 2018 

 

A6 Evaluare 

A6.1. realizarea planului evaluării activităților din cadrul 

proiectului 

A.6.2. evaluare inițială (chestionar procedura de selecție a 

participanților) 

 

 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Plan de evaluare 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

 Plan de evaluare 

Chestionare 

 

Iunie 2018 

 

Nr. 

crt. 

 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 

IULIE, 2018 
A1 Managementul proiectului 

A1.1. întâlnirea echipei de management și implementare a 

proiectului 

A1.2. completarea și semnarea contractului de finanțare 

A1.3. desemnarea persoanei care va participa la activitatea de 

instruire organizată de ANPCDEFP 

Echipa de 

management și 

implementare 

Coordonatorul 

Responsabilii cu 

monitorizarea și 

Semnarea contractului 

de finanțare 

Participarea la 

activitatea de instruire 

organizată de 

ANPCDEFP 

Contract de finanțare 

Proces verbal 

Portofoliul 

proiectului 

 

 

 

Iulie 2018 
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A1.2. monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului evaluarea 

A2 Lansarea proiectului 

A2.1. crearea unui site al proiectului în limba engleză-updatat 

permanent 

 

Administratorul site-

ului 

Crearea site-ului în 

limba engleză 

Site-ul proiectului în 

limba engleză 

 

 

Iulie 2018 

 

A3 Selectarea participanților  

A3.1.încheierea procesului de depunere a dosarelor de selecție 

Echipa de selecție 

Coordonatorul 

 

Încheierea procesului 

de depunere a 

dosarelor de selecție 

Dosarul echipei de 

selecție 

 

Iulie 2018 

 

A4 Aplicarea folow-up  

A4.1. realizarea portofoliului proiectului  

A4.2. publicarea documentelor pe site-ul proiectului 

Coordonator și 

echipa de proiect 

Stângerea dovezilor în 

portofoliul proiectului 

Publicarea 

documentelor pe site-

ul proiectului 

Portofoliul 

proiectului 

Site-ul proiectului 

 

Iulie 2018 

 

A5 Evaluare 

A5.1. evaluarea dosarelor de selecție 

 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Echipa de selecție 

Evaluarea dosarelor 

de selecție 

Raport de evaluare  

Iulie 2018 

 

Nr. 

crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 

SEPTEMBRIE, 2018 
A1 Managementul proiectului 

A1.1. întâlnirea echipei de management și implementare a 

proiectului 

A1.2. monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului 

A1.3. semnarea contractelor financiare pentru mobilitățile din 

Barcelona și Florența 

Echipa de 

management și 

implementare 

Responsabilii cu 

monitorizarea și 

evaluarea 

Întâlnirea echipei de 

proiect 

 

Portofoliul 

proiectului 

Contracte financiare 

 

 

Septembrie 2018 
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A2 Lansarea proiectului 

A2.1. publicarea într-un cotidian local a unui anunț de presă 

referitor la proiect 

Coordonatorul 

Responsabilul cu 

diseminarea 

 

Publicarea unui articol 

într-un cotidian local 

Articol într-un 

cotidian local 

 

Septembrie 2018 

 

A3  Selectarea participanților  

A3.1. afișarea rezultatelor parțiale 

A.3.2. desfășurarea interviului 

A3.3. afișarea rezultatelor finale 

Echipa de selecție 

 

Interviu Afiș rezultate 

selecție 

 

Septembrie 2018 

 

A4 Mobilități profesori.  

A4.1.pregătire pentru mobilități – Barcelona: pregătirea 

lingvistică,  

 

Profesor limba 

engleză 

 

Realizarea celor 30 de 

ore de pregătire 

lingistică  

 

Liste de prezență 

Procese verbale 

 

 

Septembrie 2018 

 

A5 Aplicarea folow-up  

A5.1. realizarea portofoliului proiectului  

A5.2. publicarea documentelor pe site-ul școlii 

Coordonator și 

echipa de proiect 

Stângerea dovezilor în 

portofoliul proiectului 

Publicarea 

documentelor pe site-

ul proiectului 

Portofoliul 

proiectului 

Site-ul proiectului 

Septembrie 2018 

 

A6 Diseminarea și exploatarea rezultatelor 

A6.1. diseminarea în cadrul consiliului profesoral a rezultatelor 

selecției participanților 

 

Coordonatorul 

 

Prezentarea 

rezultatelor selecției 

participanților în 

cadrul consiliului 

profesoral 

Proces verbal 

Fotografii 

 

Septembrie 2018 

 

A7 Evaluare 

A7.1. evaluarea obiectivelor și a scopului proiectului, 

concordanța acestora cu nevoile școlii se va realiza în cadrul CA 

și CEAC din școală; 

A7.2. 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 

 

Nr. 

crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 
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OCTOMBRIE, 2018 
A1 Managementul proiectului 

A1.1. întâlnirea echipei de management și implementare a 

proiectului 

A1.2. monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului 

A1.3. semnarea contractelor tripartite pentru mobilitatea din 

Barcelona 

Echipa de 

management și 

implementare 

Responsabilii cu 

monitorizarea și 

evaluarea 

Întâlnirea echipei de 

proiect 

Contracte tripartite 

Portofoliul 

proiectului 

 

 

 

Octombrie 2018 

 

A2 Mobilități profesori.  

A2.1.pregătire pentru mobilități – Barcelona: pregătirea 

culturală, pregătirea pedagogică, pregătirea privind modul de 

acțiune în caz de risc sau evenimente neprevăzute 

A2.2. participarea la mobilitatea din Barcelona, Spania 

A2.3.Monitorizare mobilitate Spania 

A2.4.Evaluare mobilitate Spania 

Echipa de 

management. 

Profesor de 

geografie 

Coordonatorul 

Responsabilul cu 

monitorizarea 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Realizarea pregătirii 

culturale 

Realizarea pregătirii 

pedagogice 

Realizarea pregătirii 

privind modul de 

acțiune în caz de risc 

sau evenimente 

neprevăzute 

Întocmirea unui raport 

de monitorizare și 

evaluare pentru 

mobilitatea din Spania 

Procese verbale 

Prezentare PPT 

Liste de prezență 

Fotografii 

Rapoarte 

monitorizare și 

evaluare 

 

 

Octombrie 2018 

 

A3 Certificarea competențelor 

A3.1.Europass Mobility Certificate 

Furnizorii de curs 

Participanții la 

mobilitatea din 

Spania 

Obținerea Europass 

Mobility Certificate 

Europass Mobility 

Certificate 

Octombrie 2018 

 

A4 Aplicarea folow-up  

A4.1. realizarea portofoliului proiectului  

A4.2.publicarea documentelor pe site-ul proiectului 

Coordonator și 

echipa de proiect 

Stângerea dovezilor în 

portofoliul proiectului 

Publicarea 

documentelor pe site-

ul proiectului 

Portofoliul 

proiectului 

Site-ul proiectului 

Octombrie 2018 

 

A5 Diseminarea și exploatarea rezultatelor 

A5.1. diseminarea proiectului în rândul colegilor de la școlile 

din împrejurimi și în rândul comunității locale cu ocazia ”Zilei 

 

Responsabilul cu 

diseminarea 

Realizarea unei 

prezentări ppt a 

mobilității din Spania 

Prezentare ppt 

Procese verbale 

Fotografii 

 

Octombrie 2018 
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educației” 

A5.2. diseminarea informațiilor de la cursul de formare: "Life 

coaching for teachers: happy teachers for better students" 

desfășurat în perioada 15.10.2018-20.10.2018 în Barcelona, 

Spania prin realizarea, pe holul școlii, a unui panou cu 

informații și fotografii despre mobilitate 

A5.3. actualizarea paginii proiectului cu informații și fotografii 

din prima mobilitate 

A5.4. crearea paginii facebook a proiectului (Erasmus 

Hălăucești) 

Participanții la 

mobilitate 

 

Realizarea unui panou 

cu informații și 

fotografii 

Actualizarea paginii 

proiectului cu 

informații și fotografii 

din prima mobilitate 

Crearea paginii 

facebook a proiectului 

Panou cu fotografii 

 

A6 Evaluare 

A6.1. 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; 

A6.2. evaluarea în urma pregătirii culturale 

A6.3. evaluarea în urma pregătirii pedagogice 

A6.4. evaluare la final de mobilitate 

 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Responsabilul cu 

pregătirea lingvistică 

Responsabilul cu 

pregătirea culturală 

Evaluarea obiectivelor 

și scopului proiectului 

Evaluarea culturală 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

Chestionare 

Teste 

 

Octombrie 2018 

 

Nr. 

crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 

NOIEMBRIE, 2018 
A1 Managementul proiectului 

A1.1. întâlnirea echipei de management și implementare a 

proiectului 

A1.2. monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului 

A1.3. semnarea contractelor financiare pentru mobilitățile din 

Konstanz și Stokholm 

Echipa de 

management și 

implementare 

Responsabilii cu 

monitorizarea și 

evaluarea 

Întâlnirea echipei de 

proiect 

 

Portofoliul 

proiectului 

Contracte financiare 

 

 

Noiembrie 2018 
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A2 Mobilități profesori.  

A2.1.pregătire pentru mobilitatea din Florența, Italia: 

 - pregătirea culturală   

 - pregătirea pedagogică 

 - pregătirea privind modul de acțiune în caz de risc sau 

evenimente neprevăzute 

Echipa de 

management. 

Profesorul de 

geografie 

Coordonatorul 

Pregătirea culturală, 

pedagogică și  privind 

modul de acțiune în 

caz de risc sau 

evenimente 

neprevăzute 

Liste de prezență 

Prezentare PPT 

Procese verbale 

 

 

Noiembrie 2018 

 

A3 Aplicarea folow-up  

A3.1. realizarea portofoliului proiectului  

A3.2. publicarea documentelor pe site-ul proiectului 

Coordonator și 

echipa de proiect 

Participanții la 

mobilitate 

Stângerea dovezilor în 

portofoliul proiectului 

 

Portofoliul 

proiectului 

Site-ul proiectului 

Noiembrie 2018 

 

A4 Diseminarea și exploatarea rezultatelor 

A4.1. publicarea într-un cotidian local a unui anunț de presă 

referitor la mobilitatea din Barcelona, Spania 

A4.2. postarea pe pagina de Facebook a liceului și pe pagina 

web a proiectului a pozelor și informațiilor din timpul 

desfășurarii stagiului de formare în Barcelona. 

A4.3. diseminarea proiectului Erasmus+ în cadrul cercului 

pedagogic al învățătorilor desfășurat la Liceul Teoretic „Bogdan 

Vodă” 

A.4.4 diseminarea proiectului Erasmus+ în cadrul Consiliului de 

Administrație al liceului și în cadrul lectoratelor cu părinții. 

Coordonatorul 

Responsabilul cu 

diseminarea 

Participanții la 

mobilitate 

Administratorul site-

ului 

 

Publicarea unui 

articol într-un ziar 

local 

Actualizarea site-ului 

 Prezentarea 

proiectului în cadrul 

cercului pedagogic al 

învățătorilor 

desfășurat la Liceul 

Teoretic „Bogdan 

Vodă” 

 

Articol într-un ziar 

local 

Site-ul proiectului 

Fotografii 

Proces verbal 

 

Noiembrie 2018 

 

A5 Evaluare 

A5.1. 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; 

A5.2. evaluarea în urma pregătirii culturale 

A5.3. evaluarea în urma pregătirii pedagogice 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Responsabilul cu 

pregătirea lingvistică 

Responsabilul cu 

pregătirea culturală 

Evaluarea obiectivelor 

și scopului proiectului 

Evaluarea lingvistică 

Evaluarea culturală 

Chestionare 

Teste 

 

Noiembrie 2018 

Nr. 

crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 
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realizare 

DECEMBRIE, 2018 
A1 Managementul proiectului 

A1.1. întâlnirea echipei de management și implementare a 

proiectului 

A1.2. monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului 

 

 

Echipa de 

management și 

implementare 

Responsabilii cu 

monitorizarea și 

evaluarea 

 

Întâlnirea echipei de 

proiect 

 

Portofoliul 

proiectului 

 

 

Decembrie 2018 

A2 Mobilități profesori.  

A2.1.participarea la mobilitatea din Florența, Italia 

A2.2.Monitorizare mobilitate Italia 

A2.3.Evaluare mobilitate Italia 

Participanții la 

mobilitate 

Responsabilul cu 

monitorizarea 

Responsabilul cu 

evaluarea 

 Întocmirea unui 

raport de monitorizare 

și evaluare pentru 

mobilitatea din Italia 

Liste de prezență 

Fotografii 

Rapoarte 

monitorizare și 

evaluare 

 

 

 

Decembrie 2018 

A3 Certificarea competențelor 

A3.1.Europass Mobility Certificate 

Furnizorii de curs 

Participanții la 

mobilitatea din Italia 

Obținerea Europass 

Mobility Certificate 

Europass Mobility 

Certificate 

Decembrie 2018 

A4 Aplicarea folow-up  

A4.1. realizarea portofoliului proiectului  

A4.2.publicarea documentelor pe site-ul proiectului 

Coordonator și 

echipa de proiect 

Participanții la 

mobilitate 

 

 

Stângerea dovezilor în 

portofoliul proiectului 

Publicarea 

documentelor pe site-

ul proiectului 

Portofoliul 

proiectului 

Site-ul proiectului 

 

Decembrie 2018 

A5 Diseminarea și exploatarea rezultatelor 

A5.1. diseminarea cursului de formare (Barcelona, 15.10.2018 - 

20.10. 2018) în cadrul Consiliului Profesoral. 

A5.2. adăugarea de materiale (informații, fotografii) la panoul 

Erasmus+ privind activitățile desfășurate la cursul de formare 

Classroom Management Solutions for Teachers: new 

methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation 

 

Responsabilul cu 

diseminarea 

Participanții la 

mobilitate 

Coordonatorul 

 

Realizarea unei 

prezentări ppt a 

mobilității din Italia 

Realizarea de 

prezentări ale 

proiectului în cadrul 

Consiliului Profesoral 

și Consiliului de 

 

 

Prezentări ppt 

Procese verbale 

Fotografii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 2018 



                                                                                                                                                                                                                                      
„Școala – o șansă pentru un viitor mai bun” 

Proiect Erasmus+ Acțiunea cheie 1 – Educație școlară – Nr. 2018-1-RO01-KA101-048356 

  

 

 
                  Improving teaching process by innovative methods  

and parents collaboration 
            Erasmus+  Project no. 2016-1-RO01-KA101-023932 

 

strategies desfășurat în perioada 03.12.2018 - 08.12 2018 la 

Florența, Italia. 

A5.3. diseminarea cursului de formare (Florența, 03.12.2018 - 

08.12 2018 ) în cadrul Consiliului Profesoral, cât și în cadrul 

Consiliului de Administrație al liceului și la lectoratele cu 

părinții. 

A5.4. postarea de informații și fotografii pe site-ul proiectului și 

pe pagina de facebook a proiectului. 

Administrație 

Realizarea lectoratelor 

cu părinții 

Adăugarea de 

materiale la panoul 

Erasmus + 

Postarea de informații 

și fotografii pe site-ul 

proiectului și pe 

pagina de facebook a 

proiectului 

 

 

A6 A6.1. evaluare la final de mobilitate 

 

Participanții la 

mobilitate 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

Chestionare 

 

Decembrie 2018 

Nr. 

crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 

IANUARIE, 2019 
A1 Managementul proiectului 

A1.1. întâlnirea echipei de management și implementare a 

proiectului 

A1.2. monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului 

 

 

Echipa de 

management și 

implementare 

Responsabilii cu 

monitorizarea și 

evaluarea 

 

Întâlnirea echipei de 

proiect 

 

Portofoliul 

proiectului 

 

 

Ianuarie 2019 

A2 Mobilități profesori.  

 A2.1.pregătire pentru mobilitatea din Konstanz, Germania: 

 - pregătirea culturală   

 - pregătirea pedagogică 

 - pregătirea privind modul de acțiune în caz de risc sau 

evenimente neprevăzute 

Echipa de 

management. 

Profesorul de 

geografie 

Coordonatorul 

Pregătirea culturală, 

pedagogică și  privind 

modul de acțiune în 

caz de risc sau 

evenimente 

neprevăzute 

Liste de prezență 

Prezentare PPT 

Procese verbale 

 

Ianuarie 2019 
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A3 Aplicarea folow-up  

A3.1. realizarea portofoliului proiectului  

A3.2. publicarea documentelor pe site-ul școlii 

Coordonator și 

echipa de proiect 

Participanții la 

mobilitate 

 

Stângerea dovezilor în 

portofoliul proiectului 

Publicarea 

documentelor pe site-

ul proiectului 

Portofoliul 

proiectului 

Site-ul proiectului 

 

 Ianuarie 2019 

 

A4 Diseminarea și exploatarea rezultatelor 

A4.1.urmărirea planului de diseminare 

 

 

 

Responsabilul cu 

diseminarea 

Participanții la 

mobilitate 

Coordonatorul 

 

Realizarea unei 

prezentări ppt a 

mobilității din Italia 

Realizarea de 

prezentări ale 

proiectului în cadrul 

Consiliului Profesoral 

și Consiliului de 

Administrație 

Realizarea lectoratelor 

cu părinții 

Adăugarea de 

materiale la panoul 

Erasmus + 

Postarea de informații 

și fotografii pe site-ul 

proiectului și pe 

pagina de facebook a 

proiectului 

 

 

Prezentări ppt 

Procese verbale 

Fotografii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ianuarie 2019 

A5 A5.1. 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; 

A5.2. evaluarea în urma pregătirii culturale 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Responsabilul cu 

pregătirea lingvistică 

Responsabilul cu 

pregătirea culturală 

Evaluarea obiectivelor 

și scopului proiectului 

Evaluarea lingvistică 

Evaluarea culturală 

Chestionare 

Teste 

Ianuarie 2019 
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A5.3. evaluarea în urma pregătirii pedagogice 

 

Nr. 

crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 

FEBRUARIE, 2019 
A1 Managementul proiectului 

A1.1. întâlnirea echipei de management și implementare a 

proiectului 

A1.2.  monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului 

Echipa de 

management și 

implementare 

Responsabilii cu 

monitorizarea și 

evaluarea 

 

Întâlnirea echipei de 

proiect 

 

Portofoliul 

proiectului 

 

 

 

Februarie 2019 

A2 Mobilități profesori.  

A2.1.participarea la mobilitatea din Konstanz, Germania 

A2.2.Monitorizare mobilitate Germania 

A2.3.Evaluare mobilitate Germania 

Participanții la 

mobilitate 

Responsabilul cu 

monitorizarea 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Întocmirea unui raport 

de monitorizare și 

evaluare pentru 

mobilitatea din Italia 

Liste de prezență 

Fotografii 

Rapoarte 

monitorizare și 

evaluare 

 

 

Februarie 2019 

 

 

A3 Certificarea competențelor 

A3.1.Europass Mobility Certificate 

Furnizorii de curs 

Participanții la 

mobilitatea din 

Germania 

Obținerea Europass 

Mobility Certificate 

Europass Mobility 

Certificate 

Februarie 2019 

 

A4 Aplicarea folow-up  

A4.1. realizarea portofoliului proiectului  

A4.2. publicarea documentelor pe site-ul școlii 

Coordonator și 

echipa de proiect 

Participanții la 

mobilitate 

 

Stângerea dovezilor în 

portofoliul proiectului 

Publicarea 

documentelor pe site-

ul proiectului 

Portofoliul 

proiectului 

Site-ul proiectului 

 

  

Februarie 2019 

 

A5 Diseminarea și exploatarea rezultatelor 

A5.1. adăugarea de materiale (informații, fotografii) la panoul 

Erasmus+ privind activitățile desfășurate la cursul de formare 

 

Responsabilul cu 

diseminarea 

Realizarea unei 

prezentări ppt a 

mobilității din 

Prezentări ppt 

Procese verbale 

Fotografii 
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Interactive Teaching - Using Educational Games and New 

Technology in order to enhance learners' motivation desfășurat 

în perioada 04.02.2019 - 08.02.2019 la Konstanz, Germania. 

A5.2. diseminarea cursului de formare (Konstanz, 04.02.2019 - 

08.02.2019 ) în cadrul Consiliului Profesoral, cât și în cadrul 

Consiliului de Administrație al liceului și la lectoratele cu 

părinții. 

A5.3. redactarea unui articol care va fi publicat în presa locală și 

pe pagina web a proiectului. 

 

Participanții la 

mobilitate 

Coordonatorul 

 

Germania 

Realizarea de 

prezentări ale 

proiectului în cadrul 

Consiliului Profesoral 

și Consiliului de 

Administrație 

Realizarea lectoratelor 

cu părinții 

Adăugarea de 

materiale la panoul 

Erasmus + 

Redactarea unui 

articol care va fi 

publicat în presa 

locală și pe pagina 

web a proiectului. 

Articol în presa 

locală 

 

Februarie 2019 

 

A6 A6.1. evaluare la final de mobilitate 

 

Participanții la 

mobilitate 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

Chestionare 

 

Februarie 2019 

 

Nr. 

crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 

MARTIE, 2019 
A1 Managementul proiectului 

A1.1. întâlnirea echipei de management și implementare a 

proiectului 

A1.2. monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului 

 

 

Echipa de 

management și 

implementare 

Responsabilii cu 

monitorizarea și 

evaluarea 

 

Întâlnirea echipei de 

proiect 

 

Portofoliul 

proiectului 

 

 

Martie 2019 
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A2 Mobilități profesori.  

A2.1.pregătire pentru mobilități – Stokholm, Suedia: pregătirea 

culturală, pregătirea pedagogică, pregătirea privind modul de 

acțiune în caz de risc sau evenimente neprevăzute 

A2.2. participarea la mobilitatea din Stokholm, Suedia 

A2.3.Monitorizare mobilitate Suedia 

A2.4.Evaluare mobilitate Suedia 

Echipa de 

management. 

Responsabilul cu 

pregătirea culturală 

Coordonatorul 

Responsabilul cu 

monitorizarea 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Realizarea pregătirii 

culturale 

Realizarea pregătirii 

pedagogice 

Realizarea pregătirii 

privind modul de 

acțiune în caz de risc 

sau evenimente 

neprevăzute 

Întocmirea unui 

raport de monitorizare 

și evaluare pentru 

mobilitatea din 

Suedia 

Procese verbale 

Prezentare PPT 

Liste de prezență 

Fotografii 

Rapoarte 

monitorizare și 

evaluare 

 

 

 

Martie 2019 

A3 Certificarea competențelor 

A3.1.Europass Mobility Certificate 

Furnizorii de curs 

Participanții la 

mobilitatea din 

Suedia 

Obținerea Europass 

Mobility Certificate 

Europass Mobility 

Certificate 

Martie 2019 

A4 Aplicarea folow-up  

A4.1. realizarea portofoliului proiectului  

A4.2. publicarea documentelor pe site-ul proiectului 

 

Coordonatorul și 

echipa de proiect 

Participanții la 

mobilitate 

 

 

Stângerea dovezilor 

în portofoliul 

proiectului 

Publicarea 

documentelor pe site-

ul proiectului 

Portofoliul 

proiectului 

Site-ul proiectului 

 

Martie 2019 

A5 Diseminarea și exploatarea rezultatelor 

A5.1. activități educative cu elevii folosind tehnici și metode 

nou învățate la cursurile de formare. 

A5.2. finalizarea panoului Erasmus+ prin adăugarea de 

materiale privind ultima mobilitate Course "Structured 

Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in 

Sweden" desfășurat în perioada 24.03.2019 - 30.03 2019 la 

 

Responsabilul cu 

diseminarea 

Participanții la 

mobilitate 

Coordonatorul 

 

Realizarea unei 

prezentări ppt ale 

mobilității din Suedia 

Realizarea de 

prezentări ale 

proiectului în cadrul 

Consiliului Profesoral 

și Consiliului de 

 

Prezentări ppt 

Procese verbale 

Fotografii 

Articol în presa 

locală 

 

 

 

Martie 2019 
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Stockholm, Suedia. 

A5.3. diseminarea cursului de formare (Stockholm, 24.03.2019 - 

30.03 2019) în cadrul Consiliului Profesoral, cât și în cadrul 

Consiliului de Administrație al liceului și la lectoratele cu 

părinții. 

A5.4. redactarea unui articol care va fi publicat în presa locală și 

pe pagina web a proiectului. 

 

Administrație 

Realizarea 

lectoratelor cu părinții 

Adăugarea de 

materiale la panoul 

Erasmus + 

Redactarea unui 

articol care va fi 

publicat în presa 

locală și pe pagina 

web a proiectului. 

 

A6 A6.1. 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; 

A6.2. evaluarea în urma pregătirii culturale 

A6.3. evaluarea în urma pregătirii pedagogice 

A6.4. evaluare la final de mobilitate 

 

Participanții la 

mobilitatea din 

Suedia 

Responsabilul cu 

evaluarea 

Responsabilul cu 

pregătirea culturală 

Coordonatorul 

Evaluarea 

obiectivelor și 

scopului proiectului 

Evaluarea culturală 

Aplicarea de 

chestionare 

participanților 

Chestionare 

Teste 

 

Martie 2019 

Nr. 

crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 

APRILIE, 2019 
A1 Managementul proiectului 

A1.1. întâlnirea echipei de management și implementare a 

proiectului 

A1.2. monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului 

 

Echipa de 

management și 

implementare 

Responsabilii cu 

monitorizarea și 

evaluarea 

 

Întâlnirea echipei de 

proiect 

 

Portofoliul 

proiectului 

 

 

 

Aprilie 2019 
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A2 Aplicarea folow-up  

A2.1.transferul de cunoștințe acumulate în urma mobilităților 

către persoanele din cadrul instituției 

A2.2. realizarea portofoliului proiectului  

A2.3.publicarea documentelor pe site-ul proiectului 

Participanții la 

mobilități 

Echipa de proiect 

Coordonatorul 

 

Stângerea dovezilor în 

portofoliul proiectului 

Publicarea 

documentelor pe site-

ul proiectului 

Portofoliul 

proiectului 

Site-ul proiectului 

 

Aprilie 2019 

 

A3 Diseminarea și exploatarea rezultatelor 

A3.1.urmărirea planului de diseminare 

 

 

 

Responsabilul cu 

diseminarea 

Participanții la 

mobilități  

Coordonatorul 

Realizarea unei 

prezentări ppt ale 

mobilității din Suedia 

Realizarea de 

prezentări ale 

proiectului în cadrul 

Consiliului Profesoral 

și Consiliului de 

Administrație 

Realizarea lectoratelor 

cu părinții 

Adăugarea de 

materiale la panoul 

Erasmus + 

Redactarea unui 

articol care va fi 

publicat în presa 

locală și pe pagina 

web a proiectului. 

Prezentări ppt 

Procese verbale 

Fotografii 

Articol în presa 

locală 

 

 

 

 

 

 

Aprilie 2019 

 

Nr. 

crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 

MAI - IUNIE 2019 
A1 Managementul proiectului 

A1.1. întâlnirea echipei de management și implementare a 

proiectului 

A1.2. monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului 

Echipa de management și 

implementare 

Responsabilii cu 

monitorizarea și 

Întâlnirea echipei de 

proiect 

 

Portofoliul 

proiectului 

 

 

Mai 2019 

Iunie 2019 
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 evaluarea 

A2 Aplicarea folow-up  

A2.1.transferul de cunoștințe acumulate în urma 

mobilităților către persoanele din cadrul instituției  

A2.2. realizarea portofoliului proiectului  

A2.3.publicarea documentelor pe site-ul proiectului 

 

Participanții la mobilități 

Echipa de proiect 

Coordonatorul 

 

Stângerea dovezilor în 

portofoliul proiectului 

Publicarea 

documentelor pe site-

ul proiectului 

Portofoliul 

proiectului 

Site-ul proiectului 

 

Mai 2019 

Iunie 2019 

A3 Diseminarea și exploatarea rezultatelor 

A3.1.urmărirea planului de diseminare 

A3.2. organizarea unor ateliere de lucru în cadrul instituției 

de învaățământ. 

A3.3. diseminarea în presa scrisă și pe pagina web a liceului 

a informațiilor privind desfășurarea întregului proiect 

 

Responsabilul cu 

diseminarea 

Participanții la mobilități  

Coordonatorul 

Realizarea lectoratelor 

cu părinții și a 

lecțiilor demonstrative 

Realizarea de 

prezentări ale 

proiectului în cadrul 

consfătuirilor și a 

cercurilor metodice 

Redactarea unui 

articol care va fi 

publicat în presa 

locală și pe pagina 

web a proiectului. 

Procese 

verbale/planuri de 

lecții 

Articol în presa 

locală 

 

 

 

 

 

Mai 2019 

Iunie 2019 

Nr. 

Crt. 

Ce? 

Activitate 

Cine? 

Responsabil 

Cum? Ce dovezi am? Când? 

Perioada de 

realizare 

IULIE, 2019 
A1 Managementul proiectului 

A1.1. întâlnirea echipei de management și implementare a 

proiectului 

A1.2. monitorizarea și evaluarea permanentă a proiectului 

Echipa de management și 

implementare 

Responsabilii cu 

monitorizarea și 

evaluarea 

Întâlnirea echipei de 

proiect 

 

Portofoliul 

proiectului 

 

 

 

Iulie 2019 
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A2 Aplicarea folow-up  

A2.1.transferul de cunoștințe acumulate în urma 

mobilităților către persoanele din cadrul instituției  

A2.2. realizarea portofoliului proiectului  

A2.3.publicarea documentelor pe site-ul proiectului 

 

Participanții la mobilități 

Echipa de proiect 

Coordonatorul 

 

Stângerea dovezilor în 

portofoliul proiectului 

Publicarea 

documentelor pe site-

ul proiectului 

Portofoliul 

proiectului 

Site-ul proiectului 

 

Iulie 2019 

A3 Diseminarea și exploatarea rezultatelor 

A3.1.urmărirea planului de diseminare 

 

A3.2. lansare de carte pe tema „Managementul educațional 

efficient - Exemple de bună practică”, realizată în urma 

participării la mobilitățile din cadrul proiectului Scoala - o 

șansă pentru un viitor mai bun. 

 

Responsabilul cu 

diseminarea 

Participanții la mobilități  

Coordonatorul 

 

Realizarea lectoratelor 

cu părinții și a 

lecțiilor demonstrative 

Realizarea de 

prezentări ale 

proiectului în cadrul 

consfătuirilor și a 

cercurilor metodice 

Realizarea unei cărți 

pe tema 

„Managementul 

educațional efficient - 

Exemple de bună 

practică” 

 

Procese 

verbale/planuri de 

lecții 

 

 

 

 

Carte 

 

 

 

 

 

Iulie 2019 

A4 Evaluare 

A4.1.Evaluarea finală (raport final înaintat către Agenția 

Națională) 

Echipa de proiect Realizarea raportului 

final înaintat A.N. 

Raport final Iulie 2019 

A5 Încheierea proiectului 

A5.1. publicarea comunicatului de presă privind finalizarea 

proiectului pe site-ul școlii 

A5.2. publicarea într-un cotidian local a unui anunț de presă 

referitor la proiect 

 

Coordonatorul 

 

Responsabilul cu 

diseminarea 

Realizarea și 

publicarea unui 

comunicat de presă 

privind finalizarea 

proiectului pe site-ul 

școlii 

Realizarea și 

publicarea unui anunț 

de presă referitor la 

proiect într-un 

cotidian local 

Comunicatul de 

presă 

 

 

 

 

 

Anunțul/articolul de 

presă 

 

Iulie 2019 
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Director,                                               Responsabil cu monitorizarea,                                      Coordonator proiect, 

             Prof. Lidia Mihaela Neculăeș                      Prof. Ana Maria Aissa Neculăeș                                        Prof. Iulian Ghercă   

 

 


