
Activități de diseminare realizate de grupa 1: Lacramioara Hergheligiu, Oana          
Stefanache, Vasile Papaghiuc, Daniela Abageru-Nica 

 

- JURNALE de bord; 

- PREZENTARE realizată ZILNIC a activităților la care am participat în cadrul formării,             
transmisă pe email către grupul yahoo (pdf-uri atasate)  

- Realizarea unui logo al proiectului folosind un program specializat invatat la curs,             
pentru pagina Facebook a proiectului - conform print screen atasat - 30 de like-uri, 111               
vizualizari; 

- Prezentare pe pagina Facebook a poiectului - print screen;          
https://www.facebook.com/ErasmusScoalaIonGhicaIasi/?ref=bookmarks - 15 like-uri, 95     
de vizualizari; 

- diseminare la Cercul Pedagogic al Profesorilor de  

a. Limba Romana 
b. Limba Engleza - 18 cadre didactice informate 
c. Geografie - 12 cadre didactice informate 

dovezile la dosarul proiectului (copii dupa procese-verbale), PPT atasate; 

- diseminare in cadrul sedintelor cu parintii - dovezile la dosarul proiectului (copii dupa              
procese-verbale) - 60 de parinti informati; 

- diseminare in cadrul Consiliului Profesoral - dovezile la dosarul proiectului (copii dupa             
procese-verbale), PPT atasata; 

- coordonare a activitatii extracurriculare Hour of Code, clasa a V-a A, 25 de elevi -                
diplome elevi atasate; 

- realizare workshop Tabla interactiva. Sistemul Mimio - Tehnici de utilizare pentru            
profesorii din scoala - Stefanache - dovezile la dosarul proiectului (copii dupa            
procese-verbale), foto atasate - 8 cadre didactice participante; 

- articol pe iTeach: 
https://iteach.ro/pg/blog/oana.stefanache/read/79740/diseminare-individuala-proiect-era
smus+-ka1--profesori-de-actiune-pentru-o-generatie-multimedia-europeana  

- folosirea noilor tehnologii pentru activitati de performanta - olimpiade, concursuri: 

https://www.facebook.com/ErasmusScoalaIonGhicaIasi/?ref=bookmarks
https://iteach.ro/pg/blog/oana.stefanache/read/79740/diseminare-individuala-proiect-erasmus+-ka1--profesori-de-actiune-pentru-o-generatie-multimedia-europeana
https://iteach.ro/pg/blog/oana.stefanache/read/79740/diseminare-individuala-proiect-erasmus+-ka1--profesori-de-actiune-pentru-o-generatie-multimedia-europeana


a. concurs interjudetean Junior English: https://youtu.be/gP_2smkqdPM  
b. pregatirea pentru olimpiada, etapa judeteana: https://youtu.be/r7l2E2Q2Nk4  

- folosirea noilor tehnologii in cadrul activitatilor extracurriculare - realizare film pentru 
activitatile Mandria de a fi roman, Ziua Responsabillitatii https://youtu.be/ES3fhqJaIYg  

- folosirea noilor tehnologii în predare-facilitate-învățare, în cadrul orelor de curs           
(dovadă proiectul de lecție) 

- folosirea cunostintelor si competentelor dobandite in urma formarii in contextul           
demersurilor de perfectionare prin obtinerea gradelor didactice - gradul II si gradul I             
(inspectii speciale si finale- dna Abageru), gradul I (redactare lucrare metodico-stiintifica           
si inspectie finala - dna Stefanache) 

 

https://youtu.be/gP_2smkqdPM
https://youtu.be/r7l2E2Q2Nk4
https://youtu.be/ES3fhqJaIYg





