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PLAN DE DISEMINARE ȘI VALORIZARE 
Proiect de mobilități în domeniul educației școlare (K1) 

”O școală prietenoasă” (Nr. de referință: 2017-1-RO01-KA101-035810) 

Perioada de implementare: 1 septembrie 2017-31 decembrie 2018 
 

 

Scopul Planului de valorizare și diseminare: realizarea activităților menționate în formularul de aplicație la secțiunea I.2., valorificarea informațiilor 

însușite și a competențelor dezvoltate de participanții la mobilități, informarea în legătură cu oportunitățile oferite prin Programul ERASMUS+ susținut 

de Uniunea Europeană.  

 

Pentru îndeplinirea scopului declarat, Planul de valorizare și diseminare are definite următoarele obiective generale:  

 informarea comunității educaționale lărgite asupra rezultatelor, impactului proiectului; 

 asigurarea transparenței activităților desfășurate de echipa de implementare a proiectului.   

 

Obiective specifice:  

 Obiectiv specific 1: informarea grupului țintă în legătură cu competențele și abilitățile dezvoltate de participanții la cursurile de formare în 

domenii precum calitatea în educație, educație incluzivă, combaterea violenței, managementul clasei de elevi, comunicare, metode moderne de 

predare-învățare-evaluare adaptate la particularitățile individuale ale elevilor; 

 Obiectiv specific 2: crearea de oportunități pentru promovarea unor exemple de bune practici atât în ceea ce privește managementul 

proiectelor din programul ERASMUS+, cât și referitor la modalitățile de formare continuă a cadrelor didactice în diverse domenii; 

 Obiectiv specific 3: valorizarea rezultatelor tangibile și intangibile ale proiectului la nivel local, județean, național, european;  

 

 

 

LICEUL "ŞTEFAN PROCOPIU" VASLUI 

STR. CASTANILOR, NR. 3 

TELEFON:  0235318122/FAX:  0235318614 

Email: lspvaslui@yahoo.com/Web: www.lspvs.ro 
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Nr. 

crt. 

Tip de 

diseminare 

Activitatea Termen Sursa Responsa 

bilități 
1. Diseminare și 

valorizare la 

nivelul școlii 

Afișarea de informații referitoare la programul Erasmus+, proiect și 

activitățile sale pe site-ul liceului.  

Grupurile țintă vizate: profesorii Liceului ”Ștefan Procopiu”  

Obiective: furnizarea de informații despre proiect, informarea cadrelor 

didactice de la Liceul ”Ștefan Procopiu” în legătură cu oportunitățile de 

participare la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+ 

Metode și miljoace: buletine informative 

Rezultate așteptate: creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+ 

 

 

Pe durata 

implementării 

proiectului 

Panouri 

informative 

Site-ul 

proiectului 

Mazga Doina 

Croitoru 

Daniela 

 

Activități informative cu privire la proiect și la activitățile sale în 

cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, Consiliului Profesoral, 

comisiilor metodice. 

Grupurile țintă vizate: profesorii Liceului ”Ștefan Procopiu”  

Obiective: furnizarea de informații despre proiect, informarea cadrelor 

didactice de la Liceul ”Ștefan Procopiu” în legătură cu oportunitățile de 

participare la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+ 

Metode și miljoace: pliante 

Rezultate așteptate: creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+ 

 

Septembrie-

noiembrie 

2017  

Procese 

verbale 

Liste de 

prezență 

Pliante 

 

Mazga Doina 

Cucoș Gina 

 

Publicarea de buletine informative pe site-ul liceului privind diverse 

aspecte  din derularea proiectului 

Grupurile țintă vizate: profesorii Liceului ”Ștefan Procopiu”  

Obiective: informarea cadrelor didactice de la Liceul ”Ștefan Procopiu” în 

legătură cu implementarea proiectului ”O școală prietenoasă” 

Pe durata 

implementării 

proiectului 

Buletinele 

informative 

postate pe 

site-ul școlii 

Mazga Doina 
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Metode și miljoace: buletine informative 

Rezultate așteptate: creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+, creșterea motivației cadrelor didactice de a  se implica în 

propunerea și realizarea de proiecte europene 

 

 

Publicarea de articole în revista liceului ”Procopienii” 

 Grupurile țintă vizate: profesorii Liceului ”Ștefan Procopiu”  

Obiective: furnizarea de informații despre proiectul ”O școală 

prietenoasă”, informarea cadrelor didactice de la Liceul ”Ștefan Procopiu” 

în legătură cu oportunitățile de participare la cursuri de formare continuă în 

cadrul programului ERASMUS+ 

Metode și miljoace: articole 

Rezultate așteptate: creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+, creșterea motivației cadrelor didactice de a  se implica în 

propunerea și realizarea de proiecte europene 

 

Pe durata 

implementării 

proiectului 

Articolele 

publicate 

Mazga Doina 

Croitoru 

Daniela 

Activități informative cu privire la rezultatele proiectului în cadrul 

ședințelor Consiliului de Administrație, Consiliului Profesoral, 

comisiilor metodice. 

Grupurile țintă vizate: profesorii Liceului ”Ștefan Procopiu”  

Obiective: furnizarea de informații despre modalitățile de desfășurare a 

cursurilor de formare, despre rezultatele tangibile și intangibile ale 

proiectului (cunoștințele însușite, competențele și abilitățile dezvoltate, 

experiența dobândită, lecții învățate, schimb de bune practici,  ghiduri etc.) 

Metode și miljoace: pliante, ghiduri, prezentări PowerPoint 

Rezultate așteptate: creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+ 

Septembrie-

decembrie 

2018  

Procese 

verbale 

Liste de 

prezență 

Pliante 

Prezentări 

Power Point 

Ghiduri  

 

Participanții la 

cursurile de 

formare 

Realizarea a două roll-up-uri de prezentare a proiectului și a 

rezultatelor sale.  

Grupurile țintă vizate: profesorii Liceului ”Ștefan Procopiu”, elevii 

Octombrie-

noiembrie 

2018 

Cele două 

roll-up-uri 

Mazga Doina 

Croitoru 

Daniela 
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liceului, vizitatori ai liceului 

Obiective: furnizarea de informații privind rezultatele proiectul ”O școală 

prietenoasă”, creșterea interesului cadrelor didactice privind participarea la 

cursuri de formare continuă în cadrul programului ERASMUS+ 

Metode și miljoace: roll-up-uri 

Rezultate așteptate: diseminarea rezultatelor proiectului, creșterea 

interesului cadrelor didactice privind participarea la cursuri de formare 

continuă în cadrul programului ERASMUS+ 

 

  

Organizarea unei dezbateri/seminar (”Împărtpșește-ne din experiența 

ta!”) privind impactul proiectului asupra participanților prin 

împărtășirea experienței acestora 

Grupurile țintă vizate: profesorii și elevii Liceului ”Ștefan Procopiu”  

Obiective: furnizarea de informații privind modalitățile de desfășurare a 

cursurilor de formare, despre rezultatele proiectul ”O școală prietenoasă”, 

creșterea interesului cadrelor didactice privind participarea la cursuri de 

formare continuă în cadrul programului ERASMUS+, realizarea unui 

schimb de bune practici și experiențe între participanții la cursurile de 

formare, între aceștia și alți profesori  

Metode și miljoace: prezentări PowerPoint, pliante 

Rezultate așteptate: diseminarea rezultatelor proiectului, creșterea 

interesului cadrelor didactice privind participarea la cursuri de formare 

continuă în cadrul programului ERASMUS+ 

 

5 octombrie 

2018 

Proces verbal 

Listă de 

prezență 

Fotografii 

Prezentări 

Power Point 

Mazga Doina 

Cucoș Gina 

Participanții la 

cursurile de 

formare 

Elaborarea și aplicarea la clasă de către fiecare participant la 

cursurile de formare a proiectelor de lecție care valorifică cunoștințele 

și competențele dezvoltate.  

Grupurile țintă vizate: profesorii și elevii Liceului ”Ștefan Procopiu”  

Obiective: valorizarea de către participanții la cursurile de formare a 

rezultatelor tangibile și intangibile ale proiectului (cunoștințele însușite, 

competențele și abilitățile dezvoltate, experiența dobândită, lecții învățate, 

schimb de bune practici)   

Metode și miljoace: proiecte de lecție 

Rezultate așteptate: aplicarea rezultatelor intangibile (cunoștințe, 

Septembrie-

noiembrie 

2018 

Planurile de 

lecție 

Participanții la 

cursurile de 

formare 
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competențe, experiență) de către participanții la cursurile de formare, 

creșterea calității actului educațional 

 

Realizarea a două ghiduri care vor conține repere teoretice și exemple 

practice. Primul ghid va conține planurile de lecție realizate de 

participanții la fluxurile 1 și 4.  Ghidul al doilea va conține 32 de 

planuri de lecție realizate de participanții la fluxurile 2,3, și 5.   

Grupurile țintă vizate: profesorii și elevii Liceului ”Ștefan Procopiu” , 

profesorii din comunitatea educațională, reprezentanți ai comunității locale 

și județene 

Obiective: valorizarea de către participanții la cursurile de formare a 

rezultatelor tangibile și intangibile ale proiectului (cunoștințele însușite, 

competențele și abilitățile dezvoltate, experiența dobândită, lecții învățate, 

schimb de bune practici)   

Metode și miljoace: ghiduri 

Rezultate așteptate: diseminarea rezultatelor intangibile (cunoștințe, 

competențe, experiență) de către participanții la cursurile de formare, 

creșterea calității actului educațional 

 

Noiembrie-

decembrie 

2018 

Cele două 

ghiduri 

 

Participanții la 

cursurile de 

formare 

2. Diseminare și 

valorizare în 

comunitatea 

locală și 

județeană 

Publicarea a 6 articole în presa locală (un articol despre prezentarea 

generală a proiectului, 5 articole despre rezultatele tangibile și 

intangibile ale proiectului).  

 Grupurile țintă vizate: profesorii și elevii Liceului ”Ștefan Procopiu” , 

profesorii din comunitatea educațională 

Obiective: prezentarea de către participanții la cursurile de formare a 

rezultatelor tangibile și intangibile ale proiectului (cunoștințele însușite, 

competențele și abilitățile dezvoltate, experiența dobândită, lecții învățate, 

schimb de bune practici)   

Metode și miljoace: ghiduri 

Rezultate așteptate: diseminarea rezultatelor intangibile (cunoștințe, 

competențe, experiență) de către participanții la cursurile de formare, 

promovarea Liceului ”Ștefan Procopiu” în comunitatea educațională locală 

și județeană 

Septembrie-

octombrie 

2017 

 

iulie-

octombrie 

2018 

Articolele 

publicate 

Mazga Doina 

Participanții la 

cursurile de 

formare 
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Prezentarea rezultatelor tangibile și intangibile ale proiectului la 

diverse activități educative locale și județene (cercuri pedagogice, 

simpozioane, ”Salonul Creativității” organizat de CCD Vaslui etc.) 

Obiective: furnizarea de informații privind modalitățile de desfășurare a 

cursurilor de formare, despre rezultatele proiectul ”O școală prietenoasă”, 

creșterea interesului cadrelor didactice privind participarea la cursuri de 

formare continuă în cadrul programului ERASMUS+, realizarea unui 

schimb de bune practici și experiențe între participanții la cursurile de 

formare și alți profesori, reprezentanți ai comunității locale  

Metode și miljoace: prezentări PowerPoint, pliante, ghiduri 

Rezultate așteptate: diseminarea rezultatelor proiectului, creșterea 

interesului cadrelor didactice privind participarea la cursuri de formare 

continuă în cadrul programului ERASMUS+, promovarea Liceului ”Ștefan 

Procopiu” în comunitatea educațională locală și județeană, schimb de 

experiențe și bune practici 

Septembrie-

decembrie 

2018 

După 

finalizarea 

perioadei de 

finanțare 

Procese 

verbale 

Liste de 

prezență 

Participanții la 

cursurile de 

formare 

Publicarea de buletine informative pe site-ul liceului.  

Grupurile țintă vizate: reprezentanți ai comunității locale și județene  

Obiective: furnizarea de informații privind proiectul ”O școală 

prietenoasă”, privind  modalitățile de desfășurare a cursurilor de formare și 

rezultatele proiectului, creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+ 

Metode și miljoace: buletine informative 

Rezultate așteptate: creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+, creșterea motivației cadrelor didactice de a  se implica în 

propunerea și realizarea de proiecte europene, promovarea Liceului ”Ștefan 

Procopiu” 

 

Pe durata 

implementării 

proiectului 

Site-ul 

liceului 

Mazga Doina 

Croitoru 

Daniela 

Bărdiță Carmen 
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Prezentarea proiectului și a rezultatelor în cadrul activităților cu 

părinții (ședințe ale Consiliului Reprezentativ, ședințe și lectorate cu 

părinții) 

Grupurile țintă vizate: părinții elevilor  de la Liceul ”Ștefan Procopiu” 

Obiective: furnizarea de informații privind proiectul ”O școală 

prietenoasă”, privind  modalitățile de desfășurare a cursurilor de formare și 

rezultatele proiectului, creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+ 

Metode și miljoace: pliante, prezentare PowerPoint 

Rezultate: o mai bună cunoaștere a activității liceului în aceea ce privește 

implicarea sa în proiectele europene, creșterea încrederii părinților în 

calitatea educației oferită de profesorii liceului 

 

Pe durata 

implementării 

proiectului 

După 

finalizarea 

perioadei de 

finanțare 

Procese 

verbale 

Mazga Doina 

Cucoș Gina 

Busuioc Ionela 

Croitoru 

Daniela 

Participanții la 

cursurile de 

formare 

 

Prezentarea proiectului și a rezultatelor în cadrul Inspectoratului 

Școlar Județean Vaslui 
Grupurile țintă vizate: inspectori ISJ Vaslui 

Obiective: furnizarea de informații privind proiectul ”O școală 

prietenoasă”, privind  modalitățile de desfășurare a cursurilor de formare și 

rezultatele proiectului, creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+ 

Metode și miljoace: pliante, prezentare PowerPoint, ghiduri 

Rezultate: o mai bună cunoaștere a activității liceului în aceea ce privește 

implicarea sa în proiectele europene, promovarea liceului 

 

Pe durata 

implementării 

Proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procese 

verbale 

Mazga Doina 

Ciulei Maria 

Botan Cristiana 

Prezentări în cadrul activităților dedicate ”Zilelor Școlii”, edițiile 

2018, 2019 

Grupurile țintă vizate: elevi și proefsori de la Liceul ”Ștefan Procopiu”, 

părinți ai elevilor, reprezentanți ai comunității locale 

Obiective: furnizarea de informații privind proiectul ”O școală 

prietenoasă”, privind modalitățile de desfășurare ale cursurilor de formare  

și rezultatele proiectului (cunoștințele însușite, competențele și abilitățile 

Ianuarie 2018 

ianuarie 2019 

Fotografii 

Procese 

verbale 

Mazga Doina 

Cucoș Gina 

Busuioc Ionela 

Croitoru 

Daniela 
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dezvoltate, experiența dobândită, lecții învățate, schimb de bune practici,  

ghiduri etc.) 

Metode și miljoace: pliante, prezentări 

Rezultate așteptate: creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+, promovarea Liceului ”Ștefan Procopiu”,  o mai bună 

cunoaștere a activității liceului în aceea ce privește implicarea sa în 

proiectele europene de către membrii comunității locale 

 

3. Diseminare și 

valorizare în 

comunitatea 

educativă 

lărgită 

Realizarea site-ului proiectului. 

Actualizarea periodică a site-ului proiectului.  
 Grupurile țintă vizate: profesori și elevi de la Liceul ”Ștefan 

Procopiu”, părinți ai elevilor, reprezentanți ai comunității educaționale 

lărgite 

Obiective: furnizarea de informații privind proiectul ”O școală 

prietenoasă”, privind modalitățile de desfășurare ale cursurilor de formare  

și rezultatele proiectului (cunoștințele însușite, competențele și abilitățile 

dezvoltate, experiența dobândită, lecții învățate, schimb de bune practici,  

ghiduri etc.) 

Metode și miljoace: pliante, buletine informative, ghiduri 

Rezultate așteptate: creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+, promovarea Liceului ”Ștefan Procopiu” în comunitatea 

lărgită,  o mai bună cunoaștere a activității liceului în aceea ce privește 

implicarea sa în proiectele europene de către membrii comunității locale 

 

Pe durata 

implementării 

proiectului 

După 

finalizarea 

perioadei de 

finanțare 

Site-ul 

proiectului 

Mazga Doina 

Croitoru 

Daniela 

Bărdiță Carmen 

Realizarea unei prezentări a proiectului și postarea acesteia pe diverse 

site-uri educaționale: www.didactic.ro, www.edu.ro – forumul 

profesorilor etc.) 

Grupurile țintă vizate: reprezentanți ai comunității educaționale lărgite 

Obiective: furnizarea de informații privind modalitățile de desfășurare ale 

cursurilor de formare  și privind rezultatele proiectului(cunoștințele 

însușite, competențele și abilitățile dezvoltate, experiența dobândită, lecții 

învățate, schimb de bune practici,  ghiduri etc.), creșterea interesului 

Octombrie-

decembrie 

2018 

Print screen-

uri 

Croitoru 

Daniela 

http://www.didactic.ro/
http://www.edu.ro/
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cadrelor didactice privind participarea la cursuri de formare continuă în 

cadrul programului ERASMUS+ 

Metode și miljoace: postări pe site-uri educaționale 

Rezultate așteptate: creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+, promovarea Liceului ”Ștefan Procopiu” în comunitatea 

lărgită 

Prezentarea rezultatelor la simpozioane interjudețene, regionale, 

naționale 

Grupurile țintă vizate: reprezentanți ai comunității educaționale lărgite 

Obiective: furnizarea de informații privind modalitățile de desfășurare ale 

cursurilor de formare  și privind rezultatele proiectului(cunoștințele 

însușite, competențele și abilitățile dezvoltate, experiența dobândită, lecții 

învățate, schimb de bune practici,  ghiduri etc.), creșterea interesului 

cadrelor didactice privind participarea la cursuri de formare continuă în 

cadrul programului ERASMUS+ 

Metode și miljoace: realizarea de articole, prezentări 

Rezultate așteptate: creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+, promovarea Liceului ”Ștefan Procopiu” în comunitatea 

lărgită 

Octombrie-

decembrie 

2018 

După 

finalizarea 

perioadei de 

finanțare 

Diplome și 

adeverințe de 

participare 

Participanții la 

cursurile de 

formare 
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Diseminarea rezultatelor proiectului pe paginile de Facebook ale 

participanților la cursurile de formare.  

Grupurile țintă vizate: reprezentanți ai comunității lărgite 

Obiective: furnizarea de informații privind modalitățile de desfășurare ale 

cursurilor de formare  și privind rezultatele proiectului (cunoștințele 

însușite, competențele și abilitățile dezvoltate, experiența dobândită, lecții 

învățate, schimb de bune practici,  ghiduri etc.), creșterea interesului 

cadrelor didactice privind participarea la cursuri de formare continuă în 

cadrul programului ERASMUS+ 

Metode și miljoace: postări pe paginile de Facebook, distribuiri în rețeaua 

de prieteni 

Rezultate așteptate: creșterea interesului cadrelor didactice privind 

participarea la cursuri de formare continuă în cadrul programului 

ERASMUS+, promovarea Liceului ”Ștefan Procopiu” în comunitatea 

lărgită 

 

Pe durata 

implementării 

proiectului 

Print screen-

uri 

Participanții la 

cursurile de 

formare 

4. Monitorizarea 

și evaluarea 

activităților 

de diseminare 

și valorizare 

Intocmirea unei baze de date privind activitatea de diseminare și valorizare Pe durata 

implementării 

proiectului 

Raport 

Dosarul 

activităților 

de diseminare 

și valorizare 

Mazga Doina 

Croitoru 

Daniela 

 

 

          

      Director,                                                                                                            Coordonator proiect, 

Prof. Cucoș Gina                                                                                                  Prof. Mazga Doina 

  

 

 

 

 

 


