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STRATEGIE DE DISEMINARE 

În cadrul Proiectului de Acreditare Erasmus+ 

Nr. de referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010327 

finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului ERASMUS+ 

 

 

Procedura de diseminare stabilită la nivelul proiectului, în vederea popularizării proiectului, a 

rezultatelor învățării, a impactului asupra elevilor, profesorilor, școlii, comunității locale, conține un număr 

de 10 activități cu obiective, forme de organizare și grupuri țintă diferite. 

 

AD1:Lansarea proiectului la deschiderea anului școlar 2021-2022 

Grup țintă: profesorii și elevii de la Liceul "Regina Maria", părinți 

Scop: Popularizarea în cadrul populației școlare a activităților și a rezultatelor așteptate 

Data: 15.09.2021 

Responsabil: conducerea școlii și responsabilul de proiect 

 

AD2:Lansarea proiectului la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 

Grup-țintă: inspectori școlari, mediul educațional botoșănean 

Scop: familiarizarea mediului educațional botoșănean cu programul Erasmus+ Acreditare în domeniul 

Educației școlare, cu scopul proiectului, rezultate așteptate, activități propuse cu impact la nivel județean 

Rezultate așteptate: atrage atenția asupra nevoii de intervenție în activitățile de management la nivelul 

școlilor 

Data: septembrie-decembrie 2021 

Responsabil: coordonatorul de proiect, conducerea școlii 

 

AD3: Lansarea proiectului în presa locală 

Grup-țintă: membrii comunității locale și județene 

Scop: popularizarea programului Erasmus+ și a proiectului 

Data: septembrie – octombrie 2021 

Responsabil: responsabil de proiect 

 

AD4: Lansarea proiectului pe site-ul Liceului Regina Maria – www.lrmd.ro/proiecteruropene  

Grup-țintă: membrii CP de la Liceul "Regina Maria" Dorohoi 

Scop: Prezentarea scopului, a obiectivelor, a criteriilor de selecție, a rezultatelor așteptate 

Data: Octombrie-Decembrie 2021 

Responsabil: coordonator de proiect 

 

AD5:Diseminare în Consiliul Profesoral 

Grup-țintă: membrii CP de la Liceul "Regina Maria" Dorohoi 

Scop: Prezentarea scopului, a obiectivelor, a criteriilor de selecție, a rezultatelor așteptate 

Data: Octombrie-Decembrie 2021 

Responsabil: coordonator de proiect 
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AD6: Multiplicarea rezultatelor învățării în mediul școlar botoșănean și acțiuni de folow-up 

Grup-țintă: profesori din județul Botoșani 

Scop: multiplicarea rezultatelor învățării prin organizarea unui atelier de lucru 

Data: septembrie-octombrie 2022 

Responsabili.: beneficiarii, echipa de proiect 

 

AD7:Prezentarea rezultatelor activității de învățare în presa locală  

Grup-țintă: membrii comunității locale și județene 

Scop: popularizarea rezultatelor activității de formare în domeniul managementului instituțional 

Data: septembrie – octombrie 2022 

Responsabil: responsabil de proiect 

 

AD8: Prezentarea rezultatelor activității de formare în cadrul Consiliului Profesoral de la Liceul 

Regina Maria 

Grup-țintă: membrii CP de la Liceul "Regina Maria" Dorohoi 

Scop: Prezentarea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute 

Data: Septembrie-Octombrie 2022 

Responsabil: coordonator de proiect 

 

AD9: Prezentarea rezultatelor activității de învățare în cadrul ședințelor cui părinții  

Grup-țintă: comitetul reprezentativ al părinților de la Liceul "Regina Maria" Dorohoi 

Scop: Prezentarea scopului, a obiectivelor, a criteriilor de selecție, a rezultatelor obținute în urma participării 

la cursul de formare 

Data: Septembrie-Noiembrie 2022 

Responsabil: coordonator de proiect 

 

AD10: Prezentarea proiectului de acreditare și a rezultatelor învățării în cadrul Cercurilor 

pedagogice organizate pe discipline (cel puțin 5 cercuri pedagogice din județ) 

Grup-țintă: profesori de diverse discipline din județul Botoșani 

Scop: Prezentarea scopului, a obiectivelor, a criteriilor de selecție, a rezultatelor obținute 

Data: Octombrie-Noiembrie 2022 

Responsabil: beneficiarii activității de formare 
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