
                                                                                                                                                                                            

 
 

 

PLAN DE COMUNICARE ȘI DISEMINARE 

PROIECT 

"RESURSE EDUCATIONALE PENTRU GENERATIA VIITORULUI 

An scolar 2018-2019 

PROMOTOR :CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI 

 

Nr. 

crt. 

Grup țintă Activitate Modalitate 

de 

comunicare 

(online/offli

ne) 

Nr. 

participanți, 

utilizatori, 

receptori 

Data/ Perioada Indicatori de 

monitorizare și evaluare 

Comentarii 

1. Cadre didactice 

din învățământul 

preuniversitar,in

spectori școlari, 

consilieri 

școlari,directori,, 

părinți, elevi, 

altii. 

Activitate de lansare a 

proiect și campanie de 

publicitate  

Online  Peste 500 August- 

Septembrie 

2018 

- Cel puțin 3 articole in 

publicații 

locale/naționale   

 

2.  

Cadre didactice 

din învățământul 

preuniversitar,in

spectori școlari, 

Comunicarea 

informatiilor legate de 

fondurile SEE. 

Online și 

offline 

Peste 500 Pe parcursul 

proiectului  

 

- Liste de 

prezenta/vizualizari 

site 

 



                                                                                                                                                                                            

 
consilieri 

școlari,directori 

3. Cadre didactice 

din învățământul 

preuniversitar,in

spectori școlari, 

consilieri 

școlari,directori,, 

părinți, elevi, 

altii 

Articole de presă Online și 

offline 

Peste 500 Semestrial  - 2 articole de presă 

legate de activitățile 

proiectului 

 

4. Cadre didactice 

din învățământul 

preuniversitar,in

spectori școlari, 

consilieri 

școlari,directori 

Dezbateri în cercurile 

pedagogice 

Online și 

offline 

Minim 80 Pe parcursul 

proiectului  

 

- 4 cercuri 

pedagogice 

“Metode si strategii 

didactice pentru 

reducerea parasirii 

timpurii a scolii” 

- 4 lista prezenta 

 

5. Cadre didactice 

din învățământul 

preuniversitar,in

spectori școlari, 

consilieri 

școlari,directori, 

Reprezentanti 

comunitate 

locala 

Masa rotunda -

"Prevenirea abandonului 

scolar" 

Offline Minim 30 Februarie- aprilie 

2018 
- Lista de prezenta 

- Materiale suport 

- Fotografii 

 

 

6. Cadre didactice 

din învățământul 

preuniversitar 

Livrare curs de 

formare”Educatie 

Democratica In Scoala 

Blended-

learning 

Minim 160 Februarie- mai 

2019 
- Suport de curs 

- Liste de prezență 

- Fotografii 

 



                                                                                                                                                                                            

 
Romaneasca” 

7. Cadre didactice 

din învățământul 

preuniversitar 

Livrare curs de formare” 

„Metode de prevenire a 

abandonului şcolar şi a 

părăsirii timpurii a şcolii de 

către elevii care provin din 

grupuri dezavantajate ”  

Blended-

learning 

Minim 160 Februarie- mai 

2019 
- Suport de curs 

- Liste de prezență 

- Fotografii 

 

8. Cadre didactice 

din învățământul 

preuniversitar,in

spectori școlari, 

consilieri 

școlari,directori, 

 

Conferința pe tema 

"Școala democratică – de 

la concept la realitate" 

 

Offline  Min. 100 Mai 2019 - Liste de prezență  

- Materiale suport 

- Fotografii 

 

 

9. Cadre didactice 

din învățământul 

preuniversitar la 

nivel national 

Activitate nonformala " 

Pasaport spre democratie"  

 

Offline Min. 50 Iunie 2019 - Lista de prezenta 

- Materiale suport 

- Fotografii 

 

 

10 Cadre didactice 

din învățământul 

preuniversitar,in

spectori școlari, 

consilieri 

școlari,directori,, 

părinți, elevi, 

altii. 

Broșura "Harta 

serviciilor" 

 

Online Minim 500 Iulie 2019 Nr accesari pagina 

proiect 

 

Responsabil proiect:  

Prof. Sultana CHEBICI 


