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Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BĂNESCU” 

Titlul proiectului: "ERASMUS+ - O ȘANSA PENTRU UN VIITOR MAI BUN" 
Nr.de referinţă proiect: 2022-1-RO01-KA121-VET - 000053909 

 
 

 

PLAN DE DISEMINARE 

2022-2023 

 
Data activității 
de diseminare 

(luna, anul) 

Activitatea de diseminare (obiective urmărite prin activitatea de diseminare, 

mijloace utilizate, grup țintă, rezultate așteptate,  responsabili) 

 
SEPTEMBRIE 

2022 

Activitatea: Diseminare proiectului în cadrul Festivității de deschidere a 
anului școlar 2022-2023  

Obiective: 

- furnizarea de informații privind proiectul Erasmus+; 

- anunțarea fluxurilor 2022-2023, calendarului de selecție a participanților, 
Strategiei privind dezvoltarea europeană a liceului tehnologic ”ION 
BĂNESCU” și a planului de diseminare; 

- postarea informațiilor la avizierul școlii, pe pagina web a liceului 

https://ltibanescu.ro/erasmus. 

Mijloace: pagina web a proiectului. 

Grup țintă: elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”, părinți, 
comunitatea locală. 
Rezultate asteptate: 

- creșterea interesului elevilor  de a participa la stagii de formare internaționale; 
- creșterea prestigiului instituției. 
Responsabili: 

Echipa de proiect 

OCTOMBRIE 

2022 
Activitatea: Diseminare proiectului în Consiliului  Profesoral de la Liceul 

Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

Obiective: 

- furnizarea de informații privind proiectul Erasmus+; 

- anunțarea calendarului de selecție a participanților și a criteriilor de selecție; 
- postarea informatiilor la avizierul școlii, pe pagina web a proiectului -  

https://ltibanescu.ro/erasmus și în presa locală. 
Mijloace: pagina web a proiectului, presa locală – Mangalia News. 
Grup țintă: elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”, părinți, 
comunitatea locală. 
Rezultate așteptate: 

- creșterea interesului elevilor  de a participa la stagii de formare internaționale; 
- creșterea prestigiului instituției. 
Responsabili: 

Echipa de proiect 

 

Liceul Tehnologic “Ion Bãnescu“ Mangalia 
Str. Negru-Vodã, nr. 19 
Telefon: 0241/75.32.05; Fax: 0241/75.32.05 

E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com 

Web: https://ltibanescu.ro 

https://ltibanescu.ro/erasmus
https://ltibanescu.ro/erasmus
mailto:banescu@yahoo.com
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NOIEMBRIE - 

DECEMBRIE 

2022 

Activitati: 

1. Diseminarea in cadrul Consiliului Profesoral/ Consiliul de Administrație a 

rezultatelor  selectiei participantilor 

2. Diseminarea proiectului in mass-media 

Obiective: 

- furnizarea de informatii in legatura cu obiectivele proiectului si        prezentarea 

activitatilor ce se vor desfasura pe parcursul proiectului; 
- mediatizarea pe site-ul ISJ C-ta a proiectului Erasmus+ , 

https://forum.isjcta.ro/index.php?topic=48469.0 
- mediatizarea in presa a proiectului Erasmus+ de la Liceul Tehnologic ”Ion 

Bănescu”  

- prezentarea in cadrul Consiliului Profesoral/Consiliului de administrație de catre 
coordonatorul de proiect a rezultatelor selectiei participantilor. 

Mijloace: articol mass-media, pagina web a proiectului.  

Grup tinta: profesori, elevi, parinti, comunitatea locala.  

Rezultate asteptate: 

- cresterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de formare 

internationale; 

- o mai buna informare a tuturor cu privire la programul Erasmus+; 

- promovarea proiectelor Erasmus+. 
Responsabili:  
Coordonator proiect,  
Responsabil diseminare 

 

IANUARIE - 

FEBRUARIE 

2023 

Activitati: 

1. Diseminarea activității de selecţie a participanţilor din cadrul proiectului, 
pentru furnizarea de sprijin pentru includere destinat participanților cu 
oportunități reduse 

2. Diseminarea in cadrul Consiliului Profesoral/ Consiliul de Administrație a 

rezultatelor  selectiei participantilor cu oportunități reduse 

3. Diseminarea proiectului in mass-media 

Obiective: 

- furnizarea de informatii in legatura cu activitatea de selecţie a participanţilor 
din cadrul proiectului, pentru furnizarea de sprijin pentru includere destinat 

participanților cu oportunități reduse,   

- anunțarea calendarului de selecție a participanților și a criteriilor de selecție 

pentru furnizarea de sprijin pentru includere; 

- postarea informatiilor la avizierul școlii, pe pagina web a proiectului 
https://ltibanescu.ro/erasmus; 

- prezentarea in cadrul Consiliului Profesoral/Consiliului de administrație de catre 
coordonatorul de proiect a rezultatelor selectiei participantilor; 

- mediatizarea in presa locală a proiectului Erasmus+, cat si a primului flux                 
de formare; 

Mijloace: articol mass-media, pagina web a proiectului, avizierul școlii.  
Grup tinta: elevi, profesori, parinti, comunitatea locala.  

Rezultate asteptate: 

- cresterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de formare 

internationale; 

- o mai buna informare a tuturor cu privire la programul Erasmus+; 

- promovarea proiectelor Erasmus+. 

https://forum.isjcta.ro/index.php?topic=48469.0
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Responsabili:  
Coordonator proiect,  
Responsabil diseminare 

MARTIE -  

APRILIE 2023 

Activitati: 

1. Diseminarea activitatii stagiului de pregătire practică desfășurată în 
cadrul primului fluxul de formare și a rezultatelor obținute de participanți 
(Granada, 06 - 24.03. 2023) in mass-media 

2. Diseminarea activitatii/rezultatelor stagiului de pregătire practică  - flux I in 

cadrul ariei curriculare tehnologii         

3. Diseminarea activitatii/rezultatelor stagiului de pregătire practică  - flux I in 

cadrul Consiliului de  Administratie al liceului si in cadrul lectoratelor cu 

parintii 

4. Postarea de informatii si fotografii pe site-ul proiectului si pe pagina de 

facebook a proiectului 
Obiective: 

- mediatizarea in presa a proiectului Erasmus+, cat si activitatilor desfasurate 

pe parcursul moblitatii; 

- prezentarea activitatilor desfasurate pe parcursul moblitatii; 

- impartasirea experientei acumulate pe parcursul stagiului de pregătire practică; 
- promovarea proiectului Erasmus+. 

Mijloace: articol mass-media, fotografii, informatii, pagina facebook,  site-ul 

proiectului. 

Grup tinta: elevi, profesori, parinti, comunitatea locala. 
Rezultate asteptate: 

- cresterea motivatiei de a participa la programe europene; 

- cresterea prestigiului institutiei; 

- o mai buna cunoastere a proiectelor europene. 

Responsabili:  

Coordonator proiect  

Responsabil diseminare 

Participantii la mobilitate 

 

MAI -  IUNIE 

2023 

Activitati: 

1. Diseminarea activitatii stagiului de pregătire practică desfășurată în 
cadrul fluxului II de formare și a rezultatelor obținute de participanți 
(Barcelos, 15.05 - 02.06.2023) in mass-media 

2. Diseminarea activitatii/rezultatelor stagiului de pregătire practică  - flux II 

in cadrul ariei curriculare tehnologii         

3. Diseminarea activitatii/rezultatelor stagiului de pregătire practică  - flux II 

in cadrul Consiliului de  Administratie al liceului si in cadrul lectoratelor cu 

parintii 

4. Postarea de informatii si fotografii pe site-ul proiectului si pe pagina de 

facebook a proiectului 

Obiective: 

- mediatizarea in presa a proiectului Erasmus+, cat si activitatilor desfasurate 

pe parcursul moblitatii; 

- prezentarea activitatilor desfasurate pe parcursul moblitatii; 

- impartasirea experientei acumulate pe parcursul stagiului de pregătire practică; 
- promovarea proiectului Erasmus+. 
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Mijloace: articol mass-media, fotografii, informatii, pagina facebook,  site-ul 

proiectului. 

Grup tinta: elevi, profesori, parinti, comunitatea locala. 
Rezultate asteptate: 

- cresterea motivatiei de a participa la programe europene; 

- cresterea prestigiului institutiei; 

- o mai buna cunoastere a proiectelor europene. 

Responsabili:  

Coordonator proiect  

Responsabil diseminare 

Participantii la mobilitate 

 

IULIE 2023 Activități:  
1. Organizarea unor ateliere de lucru in cadrul institutiei                                  de invatamant 

2. Diseminarea in presa scrisa si pe pagina web a liceului a informatiilor 

privind desfasurarea intregului proiect 

Obiective: 

- implicarea unui numar cat mai mare de elevi și cadre didactice in             

activitatile propuse; 

- furnizarea de informatii si valorificarea experientei acumulate; 

- publicarea de informatii privind intregul proiect ”Erasmus+ - o sansa pentru un 

viitor mai bun”; 
- incurajarea elevilor și a cadrelor didactice de a candida la viitoarele proiecte 

Erasmus+ si de a se implica in proiectele interne si internationale ce se vor 

desfasura 

- promovarea proiectului Erasmus+. 

Mijloace: articol mass-media, pagina web a proiectului, pagina de facebook a 

proiectului. 

Grup tinta: profesori, elevi, părinți, comunitatea locală. 
Rezultate asteptate: 

- cresterea calitatii actului educational; 

- cresterea interesului elevilor de a participa la stagii de             formare internationale; 

- aplicarea metodelor moderne in cadrul atelierelor de lucru. 
Responsabili:  

Coordonator proiect  

Echipa de proiect  

Participantii la mobilitate. 

 

PERMANENT Activitate:  

Diseminare in cadrul cercurilor pedagogice din judetul Constanța, in cadrul 

lectoratelor cu parintii, in revista scolii, aplicarea de chestionare de satisfactie 

elevilor, sustinerea de lectii deschise in cadrul liceului, postarea de informatii si 

fotografii pe pagina web a proiectului                  si pe pagina facebook a proiectului. 
Obiective: 

- cresterea calitatii actului educational; 

- prezentarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului; 

- promovarea proiectului Erasmus+. 

Mijloace: chestionare, prezentari power-point, video-proiector, pagina web a 

proiectului, pagina de facebook a proiectului, brosuri, revista scolii, informatii si 

fotografii. 
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Grup tinta: profesori, elevi, parinti, comunitatea locala. 

Rezultate asteptate: 

- crestrea eficientei actului educational; 

- cresterea atractivitatii institutiei in randul elevilor, parintilor si comunitatii locale; 

- cresterea sanselor de implementare a unor proiecte europene viitoare; 

- stimularea interesului profesorilor si elevilor de a participa la activitati si proiecte 

interne si internationale. 

Responsabili:  

Coordonator proiect  

Echipa de proiect  

Participantii la mobilitate. 

 

 

 

 

Coordonator proiect, Intocmit, 
 

Prof. Virginica BARABAȘ                                         Responsabil diseminare - prof. Daniela ȘEMȘEDIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


