Nr.
Crt
.

Obiective

1. Diseminare, cel
puțin 2, în
cadrul liceului a
proiectului de
mobilităţi

Activități

1. Organizarea unui
workshop cu elevii din
clasa 11

A1: informare și
proces verbal de
participare

2. Organizare diseminare cu
echipa de proiect

A2: Prezentare ppt,
materiale,
forografii, discuții
cu elevii

3. Organizarea unei prezentări
în consiliul profesoral în
club

2. Întocmire flyer
pentru
diseminarea
proiectului

PLAN DE DISEMINARE
ERASMUS VET
Rezultate pe
Metode/
activități
conținut

Întâlnire cu elevii din școlile
generale
Întâlnire cu reprezentanții
agentului economic

A3:Accesarea
website-ului
proiectului

Distribuire flyere
împreună cu
protocolul semnat
către școli generale
și agenți economici

Prezentare
Discuții despre
accesibilitatea
softului,
interacțiunea
cu personalul,
monitorizare/
evaluare,
probleme
întâmpinate

Resurse

Calculatoare
conectate la
Internet,
videoproiector,

Gru
p
țint
Cadreleă
didactice,
elevii

Perioada

Responsabilul

Iunie 2021Decembrie
2021

Profesorii
însoțitori

Iunie 2021

Sandu Ionela

Pliante cu
descrierea
proiectului și
rezultatellor
Cadrele
didactice și
elevii implicați

Tehnoredactare

Calculator,
fotografii

Cadrele
didactice,
elevii,
părinții,
comunitate
a locală,
națională

3. Crearea unui
website pentru
proiect
Aici ei vor crea
pagina

Sub coordonarea profesorilor
însoțitori elevii participanți la
stagiul de practică vor crea un
website pentru proiect
utilizand www.webnod unde
vor încărca:
-materiale lucrate în stagiul de
practică, ppt-uri, înformații și
fotografii din stagiu, materiale
si imagini in legatura cu
situatiile de invatare
-vocabular de specialitate în
limba spaniolă, exerciții de
limbă spaniolă;
-vor crea o bază de date cu
subiecte pentru olimpiade,
concursuri sau pentru
bacalaureat și vor accesibiliza
informatiile pentru
documentare
4. Diseminarepe
Distribuirea materialelor pe
parcurs pe pagina pagina de facebook a
proiectului
proiectului și a liceului
Erasmus
Gheorghe Asachi
Erasmus „VET
Use FEBA Soft”
Colegiul Tehnic
„Gheorghe
Asachi”

Împărtășirea
cunoștințelor
Lucrul în echipă
Adunarea
informațiilor și
punerea acestora la
dipoziția elevilor
pentru clubul
Economistas

Discuții cu elevii,
asumarea
sarcinilor,
îndrumarea
acestora de către
profesorii din
echipa de proiect

Materiale
lucrate de elevi
Materiale
puse la
dispoziție de
profesori

Elevii
liceului
Siteul va fi
public

Iunie 2021
Iunie 2023

Sandu Ionela
Și profesorii
însoțitori
Profesorii
responsabili
cu pregătirea
în țară vor
livra
materialul
Vor fi
supravegheati
de profesorii
de
specialitate,
prin rotatie.

Diseminarea
informațiilor în
mediul virtual
pentru un număr
cât mai mare de
persoane: părinți,
elevi, comunitate,
viitori elevi

Permanentă
actualizare

Fotografii,
anunțuri,
pliante

Cadrele
didactice,
elevii,
părinții,
comunitate
a locală,
națională

Iunie 2021
Iunie 2023

Zaharia Oana
Sandu Ionela

5. Diseminarea
proiectului de
mobilităţi
individuale prin
website-ul Şcolii
și la avizier

Conceperea și postarea
de informații la avizier și pe
site-ul liceului

Postări
Actualizarea site-ului

Permanentă
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

Iunie 2021
Iunie
2023

Zaharia Oana

6. Diseminare prin
Clubul
Economistas

5 participanți, prin rotație, vor
împărtăși ce au studiat
După crearea paginii web a
proiectului în cadrul acestui
club elevii participanți la stagiu:
-Vor organiza baza de date a
proiectului unde vor fi încărcate
toate materialele, ppt, pdf, word,
vocabular de termeni, plan de
conturi, etc.
-Vor accesibiliza informațiile
- Se vor pregăti pentru
participarea la concursul de
firme de exercitiu,
supravegheati de profesorii de
specialitate, prin rotatie.

Se va initia clubul
„Economistas” , unde
cate 5 participanti la
proiect, prin rotatie, vor
impartasi ce au studiat
celor inscrisi in club..
Competentele
lor,împărtășite cu
colegii, vor fi aplicate și
la „Firma de exercitiu”
mobilizând elevii să
participe la min. 2
concursuri/an si
olimpiada Servicii.
Clubul va fi un mediu
de impartasire a
experientelor din
proiecte si o
administrare a
materialelor de invatare.

Întâlniri cu
elevii de la
specializarea
„tehnician în
activități
economice”

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

Cadrele
didactice,
elevii,
părinții,
comunitatea
locală,
națională

Iunie 2021
Iunie
2023

Sandu Ionela
Profesorii din
echipă

Nr.
Crt
.
7.

Obiective
Diseminare în cadrul
școlilor generale de pe
Valea Trotușului

Activități

Distribuire pliante
elevilor de clasa a
VIII-a
Organizarea unei
prezentări

Rezultate
pe activități
Informare, pliant și
tabel de participare
Proces verbal

Metode

Prezentare
discuții

Resurse

Calculatoar
e conectate
la Internet,
videoproiector,

Grup țintă

Elevii claselor
gimnaziale și
profesorii lor

Iunie –
D.Zaharia va
iulie 2021 întocmi
procesul
verbal
Cașin/Tg.Ocn
a d.Băncilă
Bârsănești
Helegiu
Sandu
Gura Văii
Șorgot
Oituz Pricopie
Șc 5 + Șc.
Ștefan
Voievod
d.Zaharia

Cadrele didactice
participante la
simpozion

20212023

Pliante cu
descrierea
proiectului
și rezultatele
acestuia,
Cadrele
didactice și
elevii
implicați în
KA1
8.

Diseminare în cadrul
Simpozioanelor
Naționale organizate
de CCD
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,

prezentare

Calculatoar e
conectate la
Internet,
videoproiector,
Cadrele
didactice și
elevii
implicați în
KA1

Perioad Responsabilul
a

Orice profesor
membru în
echipă

Nr.
Crt
.
9.

10.

Obiective

Activități

Diseminarea proiectului Scrierea și
de mobilităţi individuale publicarea de
în domeniul educaţiei
articole în
şcolare Erasmus+ prin
- revista școlii,
articole publicate în
- ziare online,
revista școlii, pe
- revista
facebook, în ziare
ANPCDEFP
online, în revista
ANPCDEFP
Diseminare în cadrul
Organizarea unei
Comisiilor metodice,
prezentări în
catedra Servicii, la
Comisia
nivel de şcoală a
metodică
proiectului de
mobilităţi individuale
în domeniul educaţiei
şcolare Erasmus+

Rezultate
pe activități
Articole publicate

Informare și
proces verbal
Graficul
activitatilor
comisiei metodice

Metode

Prezentare

-prezentare
Discuții despre
accesibilitatea
softului,
interacțiunea cu
personalul,
monitorizare/
evaluare,
probleme
întâmpinate

Resurse

Grup țintă

Perioada

Responsabilul

Zaharia Oana
Șorgot Virgil

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

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

Iunie-iulie
2021

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

Cadrele didactice
din cadrul
comisiei metodice

Iunie 2021 Sandu Ionela

Nr.
Crt
.
11.

12.

Obiective
Diseminare în
planul managerial a
liceului
a proiectului de
mobilităţi individuale
în domeniul educaţiei
şcolare Erasmus+

Lecție demonstrativă ,
una pe an, utilizînd un
soft free

Activități

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

Organizarea unei
prezentări
Utilizarea progeamului
Aplifisa varianta demo

Rezultate
pe activități
Informare
Plan managerial

Metode

Prezentare

Resurse

Planul managerial
Descrierea
proiectului și
rezultatele
acestuia,

Grup țintă

Perioada

Responsabilul

Cadrele
didactice,
elevii

20212022

Director
și director
adjunct

Cadrele didactice
din cadrul
comisiei metodice
Elevii claselor a
X-a

Iunie 2021 Sandu Ionela
Profesorii
însoțitori

Cadrele didactice
și elevii implicați
în KA1
Informare și
proces verbal
Graficul
activitatilor
comisiei metodice

-prezentare
Discuții despre
accesibilitatea
softului,
interacțiunea cu
personalul,
monitorizare/
evaluare,
probleme
întâmpinate

Calculatoare
conectate la
Internet, videoproiector,
Cadrele didactice
și elevii implicați
în KA1

