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PLAN DE DISEMINARE 

Data / perioada 
activității 

de diseminare 

Activitatea de diseminare (obiective urmărite prin activitatea de 
diseminare, mijloace utilizate, grup țintă, rezultate asteptate, 

responsabili) 

MAI - IUNIE 2022 Activitatea:  

 Prezentare proiectului în cadrul Consiliului 
Profesoral al Liceului Teoretic “Bogdan Vodă” Hălăucești. 
- publicarea articolului Acreditarea Erasmus - o provocare majoră 

pentru școala noastră (prof. dr. Iulian Ghercă) în revista școlii și, în 
format electronic, pe site-ul proiectului 

- realizarea paginii web a proiectului ”Acreditarea Erasmus+ 
http://liceulhalaucesti.ro/erasmus/erasmus_KA120/index.htm  
 
Obiective: 
- furnizarea de informații privind Acreditarea Erasmus+; 
- prezentarea cursurilor de formare selectate de echipa de proiect; 
- anunțarea calendarului și a criteriilor de selecție de selecție a 
cadrelor didactice participante; 
- asigurarea transparenței proiectului prin publicarea informațiilor la 
avizierul școlii, pe site-ul dedicat și pe grupul de Facebook 
 
Mijloace:  
- avizierul școlii; 
- pagina web a proiectului; 
-  revista școlii; 
-  grupul de Facebook – Liceul Teoretic Bogdan Vodă; 
-  grupul Whatsapp al școlii - Cancelarie. 
 
Grup țintă: profesorii de la Liceul Teoretic Bogdan Vodă, elevii, 
părinții, comunitatea locală, colaboratorii, partenerii. 
 
Rezultate așteptate: 
- creșterea interesului cadrelor didactice pentru participarea la stagii 

de formare internaționale; 
- creșterea gradului de internaționalizare și a prestigiului instituției. 

http://liceulhalaucesti.ro/erasmus/erasmus_KA120/index.htm


Responsabili: 
Coordonator proiect 
Responsabil diseminare 
 

NOIEMBRIE 2022 Activități: 
1. Diseminarea în cadrul Consiliului Profesoral a rezultatelor 
selecției participanților. 
2. Diseminarea proiectului în mass-media. 
 

Obiective: 
- furnizarea de informații în legătură cu obiectivele proiectului și 
prezentarea activităților ce se vor desfășura pe parcursul proiectului; 
- prezentarea în cadrul Consiliului Profesoral de către coordonatorul 
de proiect a rezultatelor selecției participanților. 
- publicarea articolului Acreditarea și îndeplinirea primelor obiective. 

Mobilitățile primului an - (prof. dr. Iulian Ghercă) în revista școlii și, în 
format electronic, pe site-ul proiectului. 

 

Mijloace:  
- articol mass-media; 
- pagina web a proiectului: anunțul proiectului, documente necesare 

(fișa de evaluare, scrisoarea de intenție, selecția candidaților, cererea de 
înscriere, pașaport lingvistic), programare interviu, rezultate selecție; 

- modele, pliante, afișe. 
 

Grup ținta: profesori, elevi, părinți, comunitatea locală. 
Rezultate așteptate: 
- creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de 
formare internaționale; 
- o mai buna informare a tuturor cu privire la programul Erasmus+; 
- promovarea proiectelor Erasmus+. 
Responsabili: 
Coordonator proiect 
Responsabil diseminare 

 

MARTIE 2023  Activități: 
1. Diseminarea cursului de formare Web Solution for the Classroom 

- Barcelona, Spania 20.02.2023 - 25.02.2023) în cadrul Consiliului 
Profesoral, în Consiliului de Administrație al liceului, în cadrul 
lectoratelor cu părinții în întâlnirile cu reprezentanții comunității locale 
 

2. Afișarea de materiale informative (informații, fotografii) la 
panoul Erasmus+ privind activitățile desfășurate la cursul de formare  

 

3. Postarea de informații și fotografii pe site-ul proiectului și pe 



pagina de facebook a proiectului. 
 

Obiective: 
- prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilității; 
- împărtășirea experienței acumulate pe parcursul cursurilor de 
formare; 
- crearea de jocuri și softuri educaționale; 
- promovarea proiectelor Erasmus+. 
 

Mijloace:  
- comunicat de presă, articol mass-media; 
- panou publicitar (fotografii, informații, pliante); 
- lecții şi activităţi demonstrative; 
- crearea de resurse educaționale deschise; 
- workshop-uri tematice; 
- prezentări Power Point 
- pagina web a proiectului;  
- pagina facebook; 
- pliante, afișe, mape cu materiale. 
 

Grup țintă: profesori, elevi, părinți, comunitatea locală, parteneri. 
Rezultate așteptate: 
- promovarea integrării mijloacelor TIC în cadrul procesului didactic 

adaptate, nevoilor actuale; 
- creșterea motivației de a participa la programe europene; 
- creșterea prestigiului instituției; 
- o mai bună cunoaștere a proiectelor europene. 
 

Responsabili: 
Coordonator proiect 
Responsabil diseminare 
Participanții la mobilitate 
 

MAI 2023 Activități: 
1. Diseminarea cursului de formare Structured Educational Visit to 

Schools - Oslo, Norvegia (7.05.2023 - 13.05.2023) in cadrul Consiliului 
Profesoral, cat si in cadrul Consiliului de Administratie al liceului si la 
lectoratele cu părinții. 

 

2. Adaugarea de materiale (informații, fotografii) la panoul 
Erasmus+ privind activitățile desfășurate la cursul de formare 
Structured Educational Visit to Schools - Oslo, Norvegia (7.05.2023 - 
13.05.2023) 

3. Diseminarea cursului de formare Web Solution for the Classroom 
- Barcelona, Spania (20.02.2023 - 25.02.2023) în cadrul cercurilor 



pedagogice, a unor workshop-uri 
 

4. Postarea de informatii si fotografii pe site-ul proiectului și pe 
pagina de facebook a proiectului 

 

5. Publicarea de studii și articole tematice în revista școlii. 
 

Obiective: 
- prezentarea activităților desfășurate pe parcursul mobilităților; 
- împărtășirea experienței acumulate pe parcursul cursurilor de 
formare; 
- promovarea proiectelor Erasmus+. 
 

Mijloace: 
- comunicat de presă, articol mass-media; 
- panou publicitar (fotografii, informații); 
- pagina web a proiectului; 
- workshop-uri tematice; 
- activități demonstrative; 
- prezentări Power Point; 
- tutoriale; 
- pagina web a proiectului;  
- pliante, afișe, mape cu materiale; 
- pagina facebook. 
 

Grup ținta: profesori, elevi, părinți, comunitatea locală. 
Rezultate așteptate: 
- creșterea motivatiei de a participa la programe europene; 
- creșterea prestigiului instituției; 
- o mai bună cunoaștere a proiectelor europene. 
 

Responsabili: 
Coordonator proiect 
Responsabil diseminare 
Participanții la mobilitate 
 

PERMANENT Activități:  
- Diseminarea în cadrul comisiilor metodice, în cadrul activităților 
metodice ale cercurilor pedagogice din județul Iași, în cadrul 
lectoratelor cu părinții: 
- aplicarea de chestionare de satisfacție elevilor; 
- organizarea unor workshop-uri tematice; 
- susținerea de activități demonstrative și lecții deschise; 
- prezentarea unor modele de bună practică în integrarea mijloacelor 
TIC în procesul didactic; 
- postarea de materiale, informații și fotografii pe pagina facebook a 



proiectului; 
- publicarea de studii și articole în revista școlii, Repere cultural -
educaţionale, Nr.10;  
- actualizarea permanentă a paginii web a proiectului 
http://liceulhalaucesti.ro/erasmus/erasmus_KA120/index.htm ,  
- crearea unor resurse educaționale deschise; 
- conceperea unor materiale pentru realizarea unui ghid metodologic. 
 

Obiective: 
- creșterea calității actului educațional; 
- prezentarea activităților desfășurate în cadrul proiectului; 
- promovarea proiectului Erasmus+; 
- realizarea unui ghid metodologic; 
- creșterea gradului de internaționalizare și a prestigiului instituției. 
 

Mijloace:  
- chestionare;  
- prezentări power-point;  
- pagina web a proiectului; 
- pagina de facebook a proiectului; 
- broșuri, pliante, informații și fotografii; 
- tutoriale; 
- revista școlii. 
Grup țintă: profesori, elevi, părinți, comunitatea locală. 
 

Rezultate așteptate: 
- creșterea eficienței actului educațional; 
- utilizarea platformelor educative; 
- crearea de jocuri și softuri educaționale; 
- creșterea atractivității instituției în rândul elevilor, părinților și 
comunității locale; 
- creșterea șanselor de implementare a unor proiecte europene 

viitoare; 
- stimularea interesului profesorilor și elevilor de a participa la 
activități și proiecte interne și internaționale. 
 

Responsabili: 
Coordonator proiect 
Echipa de proiect 
Participanții la mobilitate. 
 

 

Coordonator proiect, 
Prof.dr. Iulian Gherca 

Responsabil diseminare,  
prof. Neculai Juncă 

 

http://liceulhalaucesti.ro/erasmus/erasmus_KA120/index.htm

