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PLAN DE DISEMINARE  
(2016-2017) 

 
 

 
Nr. 
Crt. 

 

Obiective 
 

Activități 
 

Rezultate pe activități Metode 
 

Resurse 
 

Grup 
țintă 

 

  Perioada 
 

Responsabilul 
 

1.  Diseminare în cadrul 
Şcolii Gimnaziale nr. 5  
a proiectului de 
mobilităţi individuale în 
domeniul educaţiei 
şcolare Erasmus+, a 
materialelor create 
pentru curriculumul livrat 
Blended Learning prin 
intermediul  platformei 
de eLearning  

1. Organizarea unei 
prezentări în 
consiliul profesoral 
al Şcolii Gimnaziale 
nr. 5  în cancelarie 

2. Organizarea unui 
workshop cu 
cadrele didactice 
implicate în 
Programul ADS din 
Şcoala Gimnazială 
nr. 5 

3. Organizarea unui 
workshop cu elevii 
din Şcoala 
Gimnazială nr. 5 

4. Organizarea unui 
workshop cu elevii 
din Programul ADS 
din Şcoala 
Gimnazială nr. 5 

A1: informare și proces verbal 
de participare 
 
A2: Accesarea website-ului 
proiectului și a platformei de 
eLearning,  
 
  

Prezentare  
 
 

Predare-
învățare 
asistată de 
calculator 

Calculatoare 
conectate la 
Internet, 
video-
proiector, 
 
Pliante cu 
descrierea 
proiectului și 
rezultatele 
acestuia,  
 
Cadrele 
didactice și 
elevii implicați 
în KA1 

Cadrele 
didactice, 
cadrele 
didactice de 
discipline 
economice 
elevii din 
Şcoala 
Gimnazială 
nr. 5  

decembrie 
2016 - 
iulie 2017 

Alina 
Crăiniceanu, 
Carmen 
Răbonţu, 
Claudia 
Gabriela 
Guină, Eugen 
Cojocaru, 
Florin Ghiocel, 
Istodor 
Liliana, 
Leonard 
Constantin 
Dăncău, 
Melania-
Voichiţa 
Cristea, Piroi 
Angelica, 
Rada-Marica 
Piţ  
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PLAN DE DISEMINARE 
(2016-2017) 

 

Nr. 
Crt. 

 

Obiective 
 

Activități 
 

Rezultate pe 
activități 

Metode 
 

Resurse 
 

Grup țintă 
 

Perioada 
 

Responsabilul 
 

2
. 

Diseminare în cadrul  
Cercurilor pedagogice ale 
profesorilor pe discipline  
a proiectului de 
mobilităţi individuale în 
domeniul educaţiei 
şcolare Erasmus+ 

Organizarea câte unei 
prezentări  în cadrul  
Cercurilor pedagogice 
ale profesorilor pe 
discipline de către 
fiecare profesor 
participant la 
mobilităţi 

Informare, pliant și 
tabel de participare 
 

Prezentare  
 
 

Predare-
învățare 
asistată de 
calculator 

Calculatoare 
conectate la 
Internet, 
video-
proiector, 
 
Pliante cu 
descrierea 
proiectului și 
rezultatele 
acestuia,  
 
Cadrele 
didactice și 
elevii implicați 
în KA1 

Cadrele didactice de 
discipline socio-umane  
din județul Mehedinți 

Mai 2017 Alina 
Crăiniceanu, 
Carmen 
Răbonţu, 
Claudia 
Gabriela 
Guină, Eugen 
Cojocaru, 
Florin Ghiocel, 
Istodor Liliana, 
Leonard 
Constantin 
Dăncău, 
Melania-
Voichiţa 
Cristea, Piroi 
Angelica, 
Rada-Marica 
Piţ 
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PLAN DE DISEMINARE 
(2016-2017) 

Nr. 
Crt. 

 

Obiective 
 

Activități 
 

Rezultate pe 
activități 

Metode 
 

Resurse 
 

Grup țintă 
 

Perioada 
 

Responsabilul 
 

3. Diseminarea  proiectului 
de mobilităţi individuale 
în domeniul educaţiei 
şcolare Erasmus+ prin 
articole publicate în 
revista școlii, pe 
facebook, în ziare online,  
în revista ANPCDEFP 

Scrierea și publicarea 
de articole în revista 
școlii, în ziare online, 
în revista ANPCDEFP 

Articole publicate Prezentare Articole cu 
activitățile, cu 
descrierea 
proiectului și 
rezultatele 
acestuia de la 
mobilitățile 
organizate 

Cadrele didactice, 
elevii, părinții, 
comunitatea locală, 
națională și 
internațională 

Decembrie
2017 

Alina 
Crăiniceanu, 
Carmen 
Răbonţu, 
Claudia 
Gabriela 
Guină, Eugen 
Cojocaru, 
Florin Ghiocel, 
Istodor Liliana, 
Leonard 
Constantin 
Dăncău, 
Melania-
Voichiţa 
Cristea, Piroi 
Angelica, Rada-
Marica Piţ 

4. Integrare în planul de 
îmbunătățire a calității în 
educație, cât și în RAEI 
(raportul de evaluare 
internă a calității în 
educație) – fișier pdf. 
postat și pe platforma 
online ARACIP 

Organizarea unei 
prezentări  în planul 
de îmbunătățire a 
calității în educație, 
cât și în RAEI 
(raportul de 
evaluare internă a 
calității în educație) 

 Informare și RAEI 
 
Accesarea platformei 
Aracip 
 
 
Accesarea website-ului 
proiectului și a 
platformei de eLearning 

-prezentare  
 
 
 

Calculatoare 
conectate la 
Internet 
 
Fișier pdf. 
postat și pe 
platforma 
online ARACIP 
 
 
Cadrele 
didactice și 
elevii implicați 
în KA1 

Cadrele didactice,  
 elevii din Şcoala 
Gimnazială nr. 5  

Octombri
e 2017 
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PLAN DE DISEMINARE 
        (2016-2017) 

Nr. 
Crt. 

 

Obiective 
 

Activități 
 

Rezultate pe 
activități 

Metode 
 

Resurse 
 

Grup țintă 
 

Perioada 
 

Responsabilul 
 

6. Diseminare în cadrul  
Comisiilor metodice la 
nivel de şcoală a 
proiectului de mobilităţi 
individuale în domeniul 
educaţiei şcolare 
Erasmus+ 

Organizarea unei 
prezentări  în 
Comisia metodică 

 

Informare și proces 
verbal 
Graficul activitatilor 
comisiei metodice 

prezentare  
 
 

Predare-
învățare 
asistată de 
calculator 

Calculatoare 
conectate la 
Internet, video-
proiector, 
 
Pliante cu 
descrierea 
proiectului și 
rezultatele 
acestuia,  
 
Cadrele didactice și 
elevii implicați în 
KA1 

Cadrele didactice 
din cadrul comisiei 
metodice 

Iulie 2017 Alina 
Crăiniceanu, 
Carmen 
Răbonţu, Claudia 
Gabriela Guină, 
Eugen Cojocaru, 
Florin Ghiocel, 
Istodor Liliana, 
Leonard 
Constantin 
Dăncău, 
Melania-Voichiţa 
Cristea, Piroi 
Angelica, Rada-
Marica Piţ 7. Diseminare în cadrul 

Școlii Gimnaziale nr. 5 din 
Drobeta Turnu Severin 
a proiectului de 
mobilităţi individuale în 
domeniul educaţiei 
şcolare Erasmus+, a 
curriculumului livrat 
Blended Learning, prin 
intermediul platformei 
de eLearning  

Organizarea unui 
workshop cu cadrele 
didactice și elevii 
implicați în Programul 
“A doua șansă”  
 

Accesarea website-ului 
proiectului și a 
platformei de 
eLearning, Crearea unui 
cont pe platforma de 
eLearning a proiectului 
de către fiecare dintre 
participanți, elevi, 
vizualizarea planificării 
calendaristice și a cel 
puțin 2 video-tutoriale 
postate 

Predare-
învățare 
asistată de 
calculator 

Calculatoare 
conectate la 
Internet, video-
proiector, 
Pliante cu 
descrierea 
proiectului și 
rezultatele 
acestuia, web site 
proiect, platforma 
de eLearning, mass 
media 

Cadrele didactice și 
elevi implicați în 
Programul “A doua 
șansă”  
 

August 
2017 
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PLAN DE DISEMINARE 
        (2016-2017) 

Nr. 
Crt. 

 

Obiective 
 

Activități 
 

Rezultate pe 
activități 

Metode 
 

Resurs
e 

 

Grup țintă 
 

Perio
ada 
 

Responsabilul 
 

8. Diseminare în cadrul  
Simpozioanelor 
Naționale organizate de 
CCD Mehedinți 
a proiectului de 
mobilităţi individuale în 
domeniul educaţiei 
şcolare Erasmus+ 

Organizarea unei 
prezentări  la 
Simpozionul Național 
organizat de CCD 
Mehedinți a 
proiectului de 
mobilităţi individuale 
în domeniul educaţiei 
şcolare Erasmus+ 

 Informare  
Prezentare și accesarea 
website-ului proiectului 
și a platformei de 
eLearning, Crearea unui 
cont pe platforma de 
eLearning a proiectului 
de către fiecare dintre 
participanți, cadre 
didactice, vizualizarea 
planificării 
calendaristice și a cel 
puțin 2 video-tutoriale 
postate 
 
 

prezentare  
 
 

Predare-
învățare 
asistată de 
calculator 

Calculatoar
e conectate 
la Internet, 
video-
proiector, 
 
 
Cadrele 
didactice și 
elevii 
implicați în 
KA1 

Cadrele didactice 
participante la simpozion 

august 
2017 

Alina 
Crăiniceanu, 
Carmen 
Răbonţu, Claudia 
Gabriela Guină, 
Eugen Cojocaru, 
Florin Ghiocel, 
Istodor Liliana, 
Leonard 
Constantin 
Dăncău, 
Melania-Voichiţa 
Cristea, Piroi 
Angelica, Rada-
Marica Piţ 
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PLAN DE DISEMINARE 
        (2016-2017) 

Nr. 
Crt. 

 

Obiective 
 

Activități 
 

Rezultate 
pe 

activități 

Metode 
 

Resurse 
 

Grup țintă 
 

Perioada 
 

Responsabilul 
 

9. Diseminare  
curriculum livrat 
Blended Learning, prin 
intermediul platformei 
de eLearning către 
MECTS, CDIPT 

1. Finalizare curriculum 
și traducere în limba 
română 
2. Transmite 
documente necesare 
pentru acreditare către 
MECTS 
3. Lobby pentru 
acreditare curriculum 
4. Organizarea întâlnire 
de lucru 
 

Accesarea 
website-ului 
proiectului și a 
pălatformei de 
eLearning, 
Crearea unui 
cont pe 
platforma de 
eLearning a 
proiectului de 
către fiecare 
dintre 
participanți, 
vizualizarea 
planificării 
calendaristice și 
a cel puțin 2 
video-tutoriale 
postate 

Predare-
învățare 
asistată de 
calculator 

Calculatoare conectate la 
Internet, video-proiector, 
Pliante cu descrierea 
proiectului și rezultatele 
acestuia 

Persoane 
reprezentative 
din MECTS, 
CNDIPT - 
Centrul  

31.XII.2016 Alina 
Crăiniceanu, 
Carmen 
Răbonţu, 
Claudia 
Gabriela Guină, 
Eugen 
Cojocaru, 
Florin Ghiocel, 
Istodor Liliana, 
Leonard 
Constantin 
Dăncău, 
Melania-
Voichiţa 
Cristea, Piroi 
Angelica, Rada-
Marica Piţ 

10. Postare activitati de 
diseminare Parteneriat 
Strategic FREEDOM pe 
platforma online ARACIP  
https://calitate.aracip.eu 

Descrierea activităților 
pe platforma online 
ARACIP  
https://calitate.aracip.eu 

 Informare și 
creșterea 
prestigiului 
unității școlare 
 

prezentare  
 
 

Predare-
învățare 
asistată de 
calculator 

Calculatoare conectate la 
Internet 
 
Pliante cu descrierea 
proiectului și rezultatele 
acestuia,  
 
Cadrele didactice și elevii 
implicați în KA1 

Cadrele 
didactice, 
elevii 

4.aprilie 
.2016 
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PLAN DE DISEMINARE 
        (2016-2017) 

Nr. 
Crt. 

 

Obiective 
 

Activități 
 

Rezultate pe 
activități 

Metode 
 

Resurse 
 

Grup țintă 
 

  Perioada 
 

Responsabilul 
 

11. Diseminare în planul 
managerial al Şcolii 
Gimnaziale nr. 5  
a proiectului de 
mobilităţi individuale în 
domeniul educaţiei 
şcolare Erasmus+ 

Organizarea unei 
prezentări  în Planul 
Managerial  al Şcolii 
Gimnaziale nr. 5  a 
proiectului de 
mobilităţi 
individuale în 
domeniul educaţiei 
şcolare Erasmus+ 

Informare   
Plan managerial 
 

Prezentare  
 
 
 

 Planul managerial 
 
Descrierea proiectului 
și rezultatele acestuia,  
 
Cadrele didactice și 
elevii implicați în KA1 

Cadrele 
didactice,  
elevii din Şcoala 
Gimnazială nr. 5  

Semest
rul I 
2016-
2017 

Claudia Gabriela 
Guină,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen 
Răbonţu, 

12. Diseminarea  proiectului 
de mobilităţi individuale 
în domeniul educaţiei 
şcolare Erasmus+ prin 
website-ul Şcolii 
Gimnaziale nr. 5 
 

Conceperea  și 
postarea 
de informații în  

Postări 
Actualizarea site-ului 

Prmanentă 
actualizare a 
Web site-ului 

Articole cu activitățile, 
cu descrierea 
proiectului și 
rezultatele acestuia de 
la mobilitățile 
organizate 

Cadrele 
didactice, elevii, 
părinții, 
comunitatea 
locală, națională 
și internațională 

Permane
nt 

 

http://www.scoala5drobeta.ro/erasmus-ka-1

