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Obiective generale:  

1. Informarea publicului (şcolar, județean, european) asupra activităţilor derulate în cadrul proiectului Erasmus+ pentru consolidarea 

dimensiunii europene în educaţie, lărgirea accesului la informaţie, însuşirea exemplelor de bună practică; 

2. Asigurarea transparenţei activităţilor desfăşurate atât de Şc. Gimn. Nr.1, cât şi de ceilalţi parteneri, prin informarea comunităţii 

şcolare şi nu numai despre rolul şi importanţa Uniunii Europene în realizarea proiectelor finanţate din fornduri europene 

nerambursabile 

Obiective specifice: 

1. informarea corectă şi promptă a publicului ( elevi, profesori, părinţi, reprezentanţi ai autorităţii locale asupra stadiului de derulare a 

parteneriatului 

2. asigurarea vizibilităţii activităţilor extracurriculare derulate de elevii ciclului primar implicaţi în proiect 

3. asigurarea informaţiei pentru presa locală, prezentarea etapelor parcurse, a rezultatelor obţinute 
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TIP DE DISEMINARE 

1. Diseminare în şcoală: prezentări ale programului, prezentări periodice ale activităţilor si rezultatelor în cadrul întâlnirilor cu 

profesorii, expunerea de postere, fotografii, panoul Erasmus+, prezentari power-point pentru elevi şi profesori, expoziţii, articole în 

revista şcolii 

2. Diseminare în comunitatea şcolară locală: conferinţe cu invitaţi din şcolile din oraş/ judeţ, ISJBN, distribuire de materiale 

informative ( broşuri, calendare, fly-ere etc), postări pe site-ul oficila al proiectului, pe pagina de facebook şi pe blogul proiectului şi 

pe site-ul şcolii 

3. Diseminare în comunitatea locală: articole în presa locală, expoziţii cu invitţi din comunitatea locală, distribuirea de fluturaşi 

informativi/ broşuri cu însemnele proiectului 

4. Diseminare la nivel naţional: prezentarea proiectului în revista InfoAltfel şi în Didactica Nova, pe site-uri dedicate cadrelor 

didactice 

5. Diseminare la nivel european: prezentarea activităţilor si rezultatelor pe site-ul oficial al proiectului şi pe site-urile şcolilor 

partenere 

6. Monitorizarea şi evluarea activităţii de diseminare: vizite ale reprezentanţlor oficiali ai ISJBN, monitorizarea internă, întocmirea 

unei baze de date privind activitatea de monitorizare, întocmirea procedurii de diseminare, a planului şi strategiei de diseminare. 
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Data activităţii 

de diseminare 

 

ACTIVITATEA DE DISEMINARE 

(obiective urmărite prin activitatea menţionată,  mijloace utilizate, grup ţintă) 

Activitate Responsabil  Mijloace Grup ţintă Observaţii  

 

 

 

PERMANENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicarea în presa locală a unor 

informări referitoare la derularea 

proiectului şi rezultatele obţinute 

Publicarea de broşuri, fly-ere, 

materiale informative 

Tofan Anamaria 

Salanta Daniela 

Todea Monia 

Articole în presa locală şi 

în revista şcolii 

Profesori din şcoală, 

părinţi, reprezentanţi ai 

presei locale, 

reprezentanţi ONG, 

reprezentanţi ISJBN, 

reprezentanţi Asociaţia 

de Părinţi a Şcolii, elevi 

 

Monitorizarea activităţii de 

diseminare 

Hadarau Cristina  

Tofan Anamaria 

Cimpean Veronica 

Dosar de presă, 

portofoliile activităţilor, 

evidenţe ale diseminării, 

afişe, linkuri, alte 

documente 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRIE 

2018 

 

 

 

 

Prezentarea generală a proiectului 

Erasmus+ în întâlniri cu profesorii, 

elevii, părinţii 

 

 

 

Hadarau Cristina  

Toma Nicoleta 

Morar Dana 

 

Panou informativ, procese 

verbale, fotografii 

 

 

 

 

Profesori din şcoală; 

 eleviciclului gimnazial 

și primar 

părinţii acestora 

comunitatea locală 
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Conferinţă de lansare a proiectului Coordonator Hadarau 

Cristina 

Director Mihaiu 

Ancuța 

Conferinţă cu invitaţi din 

comunitatea şcolară, presa 

locală, ISJBN, părinţi 

Profesori din şcoală, 

părinţi, reprezentanţi ai 

presei locale, 

reprezentanţi ONG, 

reprezentanţi ISJBN, 

reprezentanţi Asociaţia 

de Părinţi a Şcolii 

 

OCTOMBRIE 

2018 

 

 

 

 

 

Crearea Colțului Erasmus+ în şcoală 
Echipa de proiect 

Roll-up -ul proiectului la 

intrare în  şcoală şi 

panouri pe coridoarele 

interioare ale şcolii 

Elevi, profesori, părinţi -se vor afişa 

periodic 

informaţii despre 

activităţile 

proiectului, 

rezultate obţinute 

OCTOMBRIE 

2018 

 

 

Realizarea contului Etwinning 
Responsabil Romania 

Pagina și platforma 

Etwinning  

Elevi, profesori Elevii vor 

comunica pe 

baza parolei 

 

 

OCTOMBRIE 

2018 

 

 

 

Realizarea site-ului oficial al 

proeiectului Responsabil-partenerul 

din Italia 

Site web Elevi, profesori, părinţi -partenerul din 

Polonia va posta 

regulat informaţii 

despre etapele de 

derulare a 

activitaţilor 

 

OCTOMBRIE 

2018 

Diseminare județeană- Zilele 

Erasmus , Șc.Gimn. Ștefan cel Mare  Echipa de proiect 
PPT, fotografii Elevi, profesori, părinţi, 

comunitatea şcolară , 

reprezentanți ISJBN 
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NOIEMBRIE 

2018 

Organizarea unei întâlniri post-

mobilitate Hadarau Cristina 

Salanta Daniela 

Tofan Anamaria 

Informarea asupra 

întâlnirii transnaţionale 

din Istanbul- Pendik, 

Turcia; 

PPT, materialele 

prezentate de participanţi 

la mobilitate  

Elevi, profesori, părinţi, 

comunitatea şcolară  

 

 

NOIEMBRIE 

2018 

Realizarea paginii de facebook a 

proiectului Bors Elena 

 

Morar Laura 

 

 

 

 

Pagina de facebook 

 

 

Elevi, profesori, părinţi, 

comunitatea şcolară 

Membrii echipei 

de proiect vor 

posta fotografii şi 

videouri 

DECEMBRIE 

2018 

Participare la Târgul de Crăciun 

 

 

Vereș Liliana 

Tofan Anamaria 

 

Fotografii, articol  de 

presă 

Profesori, elevi, părinţi, 

alte persoane interesante 

Stand de 

prezentare şi 

vânzare 

DECEMBRIE 

2018 

Workshop pe tema Christmas Book  Mihaiu Ancuța 

Hadarau Cristina 

Conferinţă cu invitaţi din 

comunitatea şcolară, presa 

locală, ISJBN, părinţi 

Profesori din 

comunitatea şcolară 

locală şi din judeţ, presa 

locală 

 

 

DECEMBRIE 

2018 

Articol în Mesagerul, Rasunetul Hadarau Cristina Fotografii, articol  de 

presă 

Elevi, profesori, părinţi, 

comunitatea şcolară 
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IANUARIE 

2019 

Diseminare în cadrul workshopului -

Atelier de scriere creativă 

 

Hadarau Cristina 

Mihaiu Ancuta 

Activitate practică Profesori de limba 

română din județ, 

metodiști ISJBN 

 

 

 

FEBRUARIE  

2019 

 

 

 

 

 

Activitate de diseminare in cadrul 

Olimpiadei judetene de limba 

romana, organizat de GN1  

 

 

Mihaiu Ancuța 

Hadarau Cristina 

Expoziție tematică 

Fotografii  

Articole presă 

Profesori din 

comunitatea şcolară 

locală şi din judeţ, presa 

locală 

 

 

 

 

 

 

FEBRUARIE 

2019 

Activitate de diseminare Biblioteca 

Județeană Bistrița 

Salanță Daniela  

Todea Monia 

Fișe lectură Elevi, profesori, 

bibliotecari 

 

 

FEBRUARIE  

2019 

 

Diseminare postmobilitate Italia 

Articol presă 

Hadarau Cristina PPT, articol, poze 

 

Profesori  

MARTIE 2019 

 

 

 

Marțisorul prieteniei- expoziție foto 

Selfie with my Friend 

Morar Laura 

Bors Elena 

 

 

Fotovoice  

 

Profesori, elevi, 

oficialități 

 

 

 

 

MARTIE 2019 

 

Întâlnire post-mobilitate Italia 

-workshop cu tema „Modalităţi de 

promovare a produselor” 

 

Salanța Daniela 

 

 

 

PPT, articol, poze 

materialele prezentate de 

participanţii la activitate 

 

 

Elevi, profesori 
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APRILIE 2019 Diseminare in cadrul actiunii  

Scena-  Școala! 

Todea Monia 

Salanță Daniela 

 

 

Activități interdisciplinare  Elevi, profesori, 

inspector ISJBN 

 

MAI 2019 Activităţi de diseminare cu ocazia 

săptămânii Şcoala Altfel 

Echipa de proiect 

 

-expoziţie  Comunitatea locală  

MAI 2019 Întâlnire pre-mobilitate România 

-workshop cu tema Cărțile copilăriei 

 

 

Echipa de proiect PPT, articol, poze  

Profesori, elevi ai şcolii 

 

MAI 2019 Diseminare în cadrul Proiectului 

Național înscris în CAEN 2019-2020  

 

Copil ca tine sunt și eu 

Borș Elena Activități artistice profesori din 

comunitatea şcolară 

națională, reprezentanţi 

ai ISJBN, părinţi, elevi, 

presa locală 

 

IUNIE 2019 

 

Realizarea revistei proiectului Echipa de proiect Revistă în format tipărit Profesori, elevi, părinţi  

 

 

 

 Director,                                                                                                                     Coordonator proiect,  

 prof. Ancuța- Ioana Mihaiu                                                                                                    Prof. Cristina Elena Hădărău 

                                                                       Responsabil diseminare,                                                                                                                     

                                                                      Prof. Salanta Daniela, Prof. Todea Monia  
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ECHIPA DE PROIECT 

1. Prof. HĂDĂRĂU CRISTINA ELENA, coordonator, responsabil   implementare a  

proiectului 

2. Prof. MIHAIU ANCUȚA IOANA- director, responsabil monitorizare 

3. Prof. MORAR LAURA, responsabil coordonarea activitatilor practice 

4. Prof. TOFAN ANAMARIA, responsabil gestionarea bugetara; 

5. Prof. VEREȘ LILIANA,  responsabil selectie participanti, 

6. Prof. TODEA MONIA, responsabil diseminare rezultatelor  

7. Prof. SALANȚĂ DANIELA-responsabil impact 

8. Prof. BORȘ ELENA- responsabil coordonarea activităților artistice 

9. Ec. RADU EMESE – contabil, responsabil financiar 

   


