
 
PLAN DE DISEMINARE an școlar 2021 - 2022 proiect ERASMUS VET 

Nr. 
Crt 

Scop  Activități 
Cum? 

Rezultate pe 
activități 
De ce?  

Conținut 
     Ce? 

Resurse 
Cu ce? 

Grup țintă 
Cui?  

Perioada 
când? 
Loc 

 

Responsabili 
Cine? 

1. Diseminare în 
cadrul Consiliului 
Profesoral 
Înainte/după 
întoarcerea din 
mobilitate: 
- Februarie 
2022 
- Mai 2022 
 

Organizarea a două  
prezentări în consiliul 
profesoral în club  
 
1.Derularea înregistrărilor 
video din timpul stagiului 
din prima zi și din ziua 
finală de susținere a 
proiectelor lucrate 
2.Demonstrație de lucru pe 
contabilitate 
3.Prezentare ppt, materiale, 
fotografii, discuții cu elevii 
4.Prezentarea informațiilor 
dobândite de către 
profesorii participanți la 
jobshadowing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: informare și 
proces verbal  
 
2:  împărtășirea 
rezultatelor 
achizițiilor 
profesorilor și 
elevilor 
 
3: transferul 
rezultatelor învățării 
4. două diseminări 

Prezentare 
despre 
accesibilitatea 
softului, 
interacțiunea cu 
personalul, 
monitorizare/ 
evaluare, 
probleme 
întâmpinate 
Abilități 
dezvoltate de 
elevi în 
utilizarea unui 
soft, certificate 
obținute de ei 
Progresul 
realizat de elevi 
de la ziua 1 la 
ziua 15 
 
 

Calculatoareconecta
te la Internet, video-
proiector, soft free 
demonstrație, ppt-
uri, videouri, 
fotografii 

Cadrele 
didactice, 
elevii 

Februarie 
2022- 
Mai 2022 
 
Club 
cancelarie  
Classroom 
 

Profesorii  
participanți la 
mobilitate 
 
Profesorii 
însoțitori 
Elevii 
participanți la 
mobilitate 



Nr. 
Crt 

Scop  Activități 
Cum? 

Rezultate pe 
activități 
De ce?  

Conținut 
     Ce? 

Resurse 
Cu ce? 

Grup țintă 
Cui?  

Per., loc 
Unde? 
când? 

Responsabili 
Cine? 

2. Întocmire/ 
distribuire flyer 
pentru diseminarea 
proiectului 
Încheiere protocol 
de colaborare cu 
ajutorul Comisiei 
de promovare a 
școlii 

Întâlnire cu elevii din 
școlile generale 
Întâlnire cu reprezentanții 
agentului economic 
Distribuire flyere împreună 
cu semnarea  protocolului 
Prezentare ppt, materiale, 
fotografii, discuții cu elevii 

1: Încheiere 
protocol de 
colaborare cu 
agenții economici și 
cu școlile generale 
40 protocoale 
2: împărtășirea 
rezultatelor 
achizițiilor elevilor 
3:  colaborări 
viitoare cu agenții 
4: atragerea elevilor 
prin promovare 
5: fotografii 
6. 100 flyere 
distribuite 

Tehnoredactare 
flyer 
Prezentarea de 
către elevi a 
rezultatelor șiu 
achizițiilor, 
experienței unei 
culturi europene, 
modul în care 
această 
participare i-a 
influențat dpdv 
al toleranței și 
cetățeniei  
 

Calculator, 
fotografii 

Cadrele 
didactice,elevii
, 
părinții,comuni
tatea locală 

Aprilie  
Mai  2022 
Sala A1 
Vizite la 
școli și 
agenți 
economici 

Sandu Ionela 
pt.flyer 
Elevii 
participanți la 
mobilitate 
d.Zaharia 
.... 
d.Băncilă 
.... 
Sandu 
... 
d.Pricopie 
Oituz, Ferăstrău 
d.Șorgot 
.... 
d.Albu 
... 
d. Volmer 
... 
 

3. Completare site 
pentru proiect 
www.gasachi.ro 

-materiale lucrate în stagiul 
de practică, ppt-uri, 
înformații și fotografii din 
stagiu,materiale si imagini 
in legatura cu situatiile de 
invatare,  
- broșura „Îndrumar de 
practică” 
-vocabular de specialitate 
în limba spaniolă, proiecte 
de la stagiu etc. 
 
 

Împărtășirea 
cunoștințelor 
Lucrul în echipă 
Realizare site 

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 este 
public 

Iunie 2022 
Iunie 2023 
Spațiul 
virtual 

Sandu Ionela  
și profesorii 
însoțitori 
 

http://www.gasachi.ro/


Nr. 
Crt 

Scop  Activități 
Cum? 

Rezultate pe 
activități 
De ce?  

Conținut 
     Ce? 

Resurse 
Cu ce? 

Grup țintă 
Cui?  

Per., loc 
Unde? 
când? 

Responsabili 
Cine? 

4. site pentru proiect 
realizat de elevi 

Sub coordonarea 
profesorilor însoțitori elevii 
participanți la stagiul de 
practică vor crea un website 
pentru proiectwww.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, bacalaureat și 
vor accesibiliza informatiile 
pentru documentare 
 
 
 
 

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 2022 
Iunie 2023 
Spațiul 
virtual 

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

5. Diseminarepe 
parcurs pe pagina 
Facebook 
Erasmus Gheorghe 
Asachi  
Erasmus „VET 
Use FEBA Soft” 
Colegiul Tehnic 
„Gheorghe 
Asachi” 

Distribuirea materialelor pe 
pagina de facebook a 
proiectului și a liceului 

Diseminarea 
informațiilor în 
mediul virtual 
pentru un număr cât 
mai mare de 
persoane: părinți, 
elevi, comunitate, 
viitori elevi 
300 de înscriși 
500 like-uri  

Permanentă 
actualizare cu 
toate materialele 

Fotografii, anunțuri, 
pliante 
Prezentări , fișiere 
pdf 

Cadrele 
didactice, 
elevii, părinții, 
comunitatea 
locală, 
națională 

Iunie 2022 
Iunie 2023 
Spațiul 
virtual 

Zaharia Oana  
Sandu Ionela 
Răvoiu Mihaela 

http://www.webnod/


Nr. 
Crt 

Scop  Activități 
Cum? 

Rezultate pe 
activități 
De ce?  

Conținut 
     Ce? 

Resurse 
Cu ce? 

Grup țintă 
Cui?  

Per., loc 
Unde? 
când? 

Responsabili 
Cine? 

6 Diseminarea 
proiectului de 
mobilităţi 
individuale la 
AVIZIER 
Colțul proiectelor 
europene 

Conceperea și postarea 
de informații la avizier  

Postări 
Actualizari 
vizibilitate 

Permanentă 
actualizare cu 
toate materialele 

Articole cu 
activitățile, 
descrierea 
rezultatelor 
proiectului și 
impactul acestuia 

Cadrele 
didactice, 
elevii, părinții, 
comunitatea 
locală, 
națională 

Iunie 2022 
Iunie 2023 
Colțul 
proiectelo
r europene 

Echipa de 
diseminare 
 

7.  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. 
 

Completare cereri 
de înscriere în club 
Câte 5 participanti 
la proiect, prin 
rotatie, vor 
impartasi ce au 
studiat celor inscrisi 
in club: 
Competentele lor, 
experiența, 
impresiile, 
achizițiile. Acestea 
vor fi aplicate și la 
„Firma de 
exercitiu” rezultatul 
fiind participarea la  
min. 2 
concursuri/an si 
olimpiada Servicii. 
20-25 participanți 
pe săptămână timp 
de 10 săptămâni 
 

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

Calculatoare, 
internet, Materiale 
despre  activitățile 
derulate, fișierele 
lucrate cu soft 
Aplifisa, 
exemplificări pe 
fișiere, prezentarea 
proiectelor realizate 
și a etapelor de 
realizare  

Cadrele 
didactice, 
elevii, 
părinții,comuni
tatea locală 

Iunie 2022 
Iunie 2023 
Sala A1 

Sandu Ionela 
Răvoi Mihaela 
Profesorii de 
specialitate din 
catedra Servicii 



Nr. 
Crt 

Scop  Activități 
Cum? 

Rezultate pe 
activități 
De ce?  

Conținut 
     Ce? 

Resurse 
Cu ce? 

Grup țintă 
Cui?  

Per., loc 
Unde? 
când? 

Responsabili 
Cine? 

8. Realizare broșură 
„Îndrumar de 
practică” 

Culegerea informațiilor, 
organizarea acestora pe 
profiluri și domenii: 
Economic, Turism, 
Electric/ Electronica, 
Mecanic 

Broșura online 
postată pe site 
 
Schimb de bune 
practici privind job 
shadowing  
 
 
14 contracte noi de 
practică 

Aspecte incluse 
în acordurile de 
practică privind 
protecția 
elevilor, 
nediscriminarea 
lor și siguranța 
lor 

Informații 
dobândite prin 
mobilitatea 
profesorilor 

Profesori de 
specialitate  
Vizibilitate 
online 

 

Februarie 
Iunie 2022 

sala A1 
 
 
 
 

Până în 
decembrie 

2022 

Olteanu  
Roxana 
Sandu Ionela 
Albu Cristina 

9. Diseminare în 
cadrul celor două 
comisii metodice, 
catedra Servicii, 
catedra Tehnic 

Organizarea a câte o 
prezentare în cele două 
Comisii metodice 
Prezentarea broșurii 
realizate și a utilității 
acesteia 

Informare și proces 
verbal 
Schimb de bune 
practici privind job 
shadowing  

-prezentarea 
experienței din 
proiect 
-Prezentarea 
broșurei 
„Îndrumar de 
practică”  
evaluare, 
probleme 
întâmpinate 
 
 

Calculatoare 
conectate la 
Internet, video-
proiector, 
Boșura „Îndrumar 
de practică” 
Cadrele didactice 
implicate în KA1 

Cadrele 
didactice din 
cadrul comisiei 
metodice 

Februarie 
Iunie 2022 
Sala A1 și 
corp C 

Olteanu  
Roxana 
Sandu Ionela 
Albu Cristina 

         



Nr. 
Crt 

Scop  Activități 
Cum? 

Rezultate pe 
activități 
De ce?  

Conținut 
     Ce? 

Resurse 
Cu ce? 

Grup țintă 
Cui?  

Per., loc 
Unde? 
când? 

Responsabili 
Cine? 

10. Diseminare în 
cadrul Cercului 
Metodic și a 
Catedrei Servicii 
a liceului 

1.Derularea înregistrărilor 
video din timpul stagiului 
din prima zi și din ziua 
finală de susținere a 
proiectelor lucrate 
2.Demonstrație de lucru pe 
contabilitate 
3.Prezentare ppt, materiale, 
fotografii, discuții cu elevii 

1: informare și 
proces verbal  
2:  mpărtășirea 
rezultatelor 
achizițiilor elevilor 
3: transferul 
rezultatelor învățării 
4. două diseminări 
la Cercul Metodic 
13 Servicii, despre 
mobilitatea de anul 
trecut și despre cea 
din anul curent 
5. o diseminare în 
cadrul catedrei 
Servicii din liceu 

Prezentare 
despre 
accesibilitatea 
softului, 
interacțiunea cu 
personalul, 
monitorizare/ 
evaluare, 
probleme 
întâmpinate 
Abilități 
dezvoltate de 
elevi în 
utilizarea unui 
soft, certificate 
obținute de ei 
Progresul 
realizat de elevi 
de la ziua 1 la 
ziua 15 
 
 

Calculatoare 
conectate la 
Internet, video-
proiector, soft free 
demonstrație, ppt-
uri, videouri, 
fotografii 

Cadrele 
didactice din 
cele două 
grupări 

Mai 2022 
 
Sala A1 
Classroom 
 

Profesorii 
însoțitori 
 

11. Lecție 
demonstrativă , 
una pe an, utilizînd 
un soft free 

Utilizarea programului 
Aplifisa varianta demo 
Organizarea unui workshop 
cu elevii din clasa 11 / lecții 
demonstrative în Comisia 
metodică Servicii a liceului 
 

1: informare și 
proces verbal  
 
2:  împărtășirea 
rezultatelor 
achizițiilor elevilor 
3: transferul 
rezultatelor învățării 
4. o lecție demo 

Prezentare soft 
Aplifisa,  
Abilități 
dezvoltate de 
elevi în 
utilizarea unui 
soft,  
Pregresul 
realizat de elevi  
 

Calculatoare 
conectate la 
Internet, video-
proiector, 
 
elevii implicați în 
KA1 

Cadrele 
didactice din 
cadrul comisiei 
metodice 

Iunie 2022 
Sala A1 

Profesorii 
însoțitori 
Elevii 
participanți la 
mobilitate 



Nr. 
Crt 

Scop  Activități 
Cum? 

Rezultate pe 
activități 
De ce?  

Conținut 
     Ce? 

Resurse 
Cu ce? 

Grup țintă 
Cui?  

Per., loc 
Unde? 
când? 

Responsabili 
Cine? 

12. Diseminare în 
cadrul 
Simpozioanelor 
Naționale 
organizate de CCD 
în domeniul 
educaţiei şcolare 
Erasmus+ 

Organizarea unei 
prezentărila Simpozionul în 
domeniul educaţiei 
şcolareErasmus+ 

Informare 
Prezentare 
șiaccesarea website-
ulu proiectului și a 
platformei de 
eLearning, 

Prezentare 
proiect, 
implementare, 
achiziții, 
rezultate  

Calculatoae video-
proiector, 
Cadrele didactice și 
elevii implicați în 
KA1 

Cadrele 
didactice 
participante la 
simpozion 

2022-
2023 

Orice profesor 
membru în 
echipă 

13. Diseminare 
aproiectului de 
mobilităţi 
 prin articole 
publicate în revista 
școlii, pe 
facebook, în ziare 
online în revista 
ANPCDEFP 

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

3 articole publicate 
Vizibilitatea școlii, 
a finanțării, a 
proiectului 
Erasmus 

Prezentare 
proiect, 
implementare, 
achiziții, 
rezultate 

Articol ecu 
activitățile,cu 
descrierea 
proiectului și 
zultatele acestuia de 
lamobilitățile 
organizate 

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

Iunie-iulie 
2022 
Mediul 
virtual 

Zaharia Oana 
Sandu Ionela 
Răvoiu Mihaela 
Alți profesori 

 


