
 

 

 

 

 

 

PLAN DE DISEMINARE ȘI VALORIZARE (2022-2027) 
 
 

Scopul Planului de diseminare este stabilirea şi îndeplinirea activităţilor de diseminare a rezultatelor si exemplelor de buna 

pracica, informare şi publicitate pentru proiectele finanţate din fondurile Programului Erasmus+, în vederea informării publicului 
asupra contribuţiei Uniunii Europene la dezvoltarea sectorului educatie in Romania. 

 

 

Pentru îndeplinirea scopului declarat, Planul de Diseminare are definite urmatoarele obiective generale: 

 

1. informarea publicului profesionist asupra modalitatilor de asigurare a accesului la educatie pentru grupuri dezavantajate, 

finantate prin proiectul Erasmus+ , Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET). 
 

2. asigurarea transparenţei activităţilor desfăşurate pe parcursul derularii proiectului si colaboratorii in proiect, prin 
informarea publicului larg privind rolul Uniunii Europene în realizarea proiectelor finanţate din fondurile Programului 

Erasmus+. 

 

Obiective specifice 

Obiectivul specific 1: informarea corectă şi promptă a publicului (publicul larg şi publicul profesionist) asupra stadiului 

de derulare a proiectului Erasmus+ , Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET). 
Obiectivul specific 2: asigurarea coerenţei fluxului de informaţii asupra activitatilor derulate prin proiect, privind 

asigurarea egalitatii de sanse si promovarea educatiei inclusive. 

Obiectivul specific 3: asigurarea acurateţii informaţiei pentru presă în ceea ce priveşte proiectele derulate cu ajutorul 

sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană, inclusiv prezentarea etapelor parcurse şi a beneficiilor pentru societate. 

Obiectivul specific 4: valorizarea rezultatelor intelectuale ale proiectului si a exemplului de bune practici in reteaua 

scolara, la nivel local, judetean, national si european.
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Nr. 
crt. 

Tip de 

diseminare 

Activitatea Termen Sursa Responsabilitati 

1. Diseminare in 

institutia 

beneficiara 

Afisarea de informatii referitoare la 

: programul Erasmus+ (2022-

2027), proiectul si  activitatile sale 

Pe toata durata 

programului/ 

proiectului  

Panouri informative (documente, 

fotografii de la activitati, etc.), web 

site-ul proiectului si web site-urile 

partenerilor asociati. 

Coordonator proiect 

Responsabil 

diseminare 

Reuniuni de informare pe tema 

evolutiei proiectului destinate 

colectivelor de cadre didactice 

din scoala 

semestrial Procese verbale , liste de prezenta Coordonator proiect 

Responsabil 

diseminare 

Lectorate cu parinti Conform                       graficului liste   de   prezenta, imagini de la 
activitati 

Coordonator proiect 
Responsabil 
diseminare 

Sesiuni de valorizare si 

diseminare  

Conform programului  liste   de   prezenta, imagini de la 

activitati 

Coordonator proiect 

Responsabil 
diseminare 

Punerea la dispozitie a rezultatelor, 
atat on line (pe site-ul scolii, cat si  
in format electronic) 

Pe toata durata 

programului / 

proiectului                   

https://ltibanescu.ro/erasmus 
 

Coordonator proiect 

Responsabil pag. 

Web. 

2. Diseminare in 

comunitatea 

educativa            largita 

Prezentari la cercurile pedagogice Conform graficului 

ISJ C-ța 

Procese verbale de la cercurile      

pedagogice, fotografii de la activitati 

Coordonator proiect 

Distribuirea de pliante, afise cu 

informatii despre Programul 
Erasmus+, proiect si rezultatele 

sale 

Pe toata durata 

programului/ 
proiectului 

Pliante, afis, materiale informative 

Erasmus+ 

Responsabil 

diseminare 

Sesiuni de diseminarea activitatilor    

si valorizarea rezultatelor 

proiectului. 

La finalul fiecarui flux 

La finalul fiecarui flux 

 

PPT, fim de prezentare al                              

activitatilor realizate 

Coordonatorul 

proiectului 

Responsabil 

diseminare 

3.3 Diseminare in 

comunitatile locale 

si la  nivel judetean 

Comunicate de presa articole in                        

mass media locale 

Pe toata durata 

programului / 

proiectului 

 

Dosar de presa (Articole din presa 

scrisa, comunicate de presa) 

Responsabil  

diseminare  

https://ltibanescu.ro/erasmus
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Actualizarea site-ului scolii cu 

privire la activitatile programului/ 

proiectului 

Pe toata durata 

programului/ proiectului  

https://ltibanescu.ro/erasmus 

 

Coordonator proiect 

Responsabil pag. 

Web. 

Conferinta inchidere a 

programului/ proiectului  in RO 

Sept. 2027 Portofoliul activitatiilor Coordonator proiect 

Echipă proiect 
4. Monitorizarea si 

evaluarea 

activitatii de 

diseminare 

Intocmirea unei baze de date 

privind activitatea de diseminare 

si mediatizare 

Pe toata durata 

programului/ proiectului 

Dosar de presa, evidente ale         
activitatilor de diseminare la nivelul 
comunitatii educative largite si la 

nivel local si judetean 

Responsabil  
diseminare  

 

 

 

 

 

Coordonator proiect,  

Prof. Virginica BARABAȘ   
 

https://ltibanescu.ro/erasmus

