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ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE-DISEMINARE  A REZULTATELOR PROIECTULUI 

 

        Activități de promovare – diseminare a rezultatelor proiectului în presa scrisă și online: 

 Articol 1_16.09.2019 - elaboarea articolului de promovare a proiectului și postarea pe grupul de 

discuții dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ din județul 

Dâmbovița: responsabili_programe_db@yahoogroups.com/ Diaconescu Mihaela Cristina, 

coodonator proiect; 

 Articol 2_09.12.2019 - elaborarea și trimiterea, spre publicare în Buletinul Informativ al orașului 

Pucioasa, a articolului “Colegiul Național “Nicolae Titulescu”, beneficiar al celui de-al patrulea 

proiect de mobilitate în domeniul formării profesionale, în cadrul Programului Erasmus+, 

Acțiunea Cheie 1-VET”/ Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. Articolul a fost 

publicat în Buletinul Informativ al orașului Pucioasa numărul 5, decembrie 2019: 

http://www.primpuc.ro/wp-content/uploads/2017/04/BULETIN-DE-INFORMARE-NR-5_DEC-

2019.pdf 

 Articol 3_29.12.2019 – postarea Buletinului de Informare nr. 1 elaborat în cadrul proiectului, pe 

grupul de discuții dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ 

din județul Dâmbovița: responsabili_programe_db@yahoogroups.com; buletinul a fost dedicat 

prezentării celor mai importante activități derulate în perioada  septembrie-decembrie 2019/ 

Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect; 

 Articolul 4_02.11.2021 – postarea  Buletinului Informativ nr. 2 elaborat în cadrul proiectului pe 

grupul de discuții dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ 

din județul Dâmbovița:  proiecteeuropenedambovita@googlegroups.com; buletinul a fost 

dedicat prezentării activităților de pregătirire  a celor două fluxuri de mobilități, din octombrie, 

respectiv, noiembrie 2021/ Diaconescu Mihaela Cristina, coodonator proiect; 

 Articolul 5_23.11.2021 – postarea  Buletinului Informativ nr. 3 elaborat în cadrul proiectului pe 

grupul de discuții dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ 

din județul Dâmbovița:  proiecteeuropenedambovita@googlegroups.com; buletinul a fost 

dedicat prezentării primului flux de mobilitate, din perioada 17-30.10.2021/ Diaconescu Mihaela 
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Cristina, coodonator proiect; 

 Articolul 6_09.01.2022 - postarea  Buletinului Informativ nr. 4 elaborat în cadrul proiectului pe 

grupul de discuții dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ 

din județul Dâmbovița:  proiecteeuropenedambovita@googlegroups.com; buletinul a fost 

dedicat prezentării fluxului II de mobilitate, din perioada 07-20.11.2021/ Diaconescu Mihaela 

Cristina, coodonator proiect; 

 Articolul 7_31.01.2022 - elaborarea și trimiterea, spre publicare în Buletinul Informativ al 

orașului Pucioasa, a articolului “ Mobilități profesionale în Portugalia, în proiectul de formare 

profesională “MOB 4 IT”, derulat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET”/ 

Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect. Articolul nu a fost publicat încă, Buletinul 

Informativ al orașului Pucioasa fiind suspendat temporar.  

 Articolul 8_29.08.2022 – promovarea rezultatelor proiectului, prin postarea pliantelor de 

prezentare a celor două fluxuri de mobilități și a Buletinul Informativ nr. 5  pe grupul de discuții 

dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ din județul 

Dâmbovița:  proiecteeuropenedambovita@googlegroups.com/ Diaconescu Mihaela Cristina, 

coodonator proiect; 

 Articolul 9_30.08.2022 - postarea  Broșurii de bune practici elaborată în cadrul proiectului pe 

grupul de discuții dedicat responsabililor cu proiectele comunitare din unitățile de învățământ 

din județul Dâmbovița:  proiecteeuropenedambovita@googlegroups.com/ Diaconescu Mihaela 

Cristina, coodonator proiect; 

 Articolul 10_30.08.2022 – promovarea rezultatelor proiectului, prin postarea Broșurii de bune 

practici, pe comunitatea online a cadrelor didactice didactic.ro/ Diaconescu Mihaela Cristina, 

coordonator proiect. 

 

       Activități  de   promovare  –  diseminare   a   rezultatelor   proiectului   în   mediul  online,  prin 

       intermediul paginii Facebook al colegiului:  

 S-au postat 14 articole pe pagina Facebook a colegiului https://www.facebook.com/cnntpuc/:     

1 articol de promovare a proiectului (15.07.2019), 7 articole pentru prezentarea primului flux de 

mobilități (câte o postare la datele: 18.10.2021, 20.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 30.10.2021 

mailto:proiecteeuropenedambovita@googlegroups.com
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și două postări la data de 28.10.2021), 5 articole pentru prezentarea fluxului II de mobilități (câte 

o postare la datele: 11.11.2021, 13.11.2021, 15.11.2021, 19.11.2021, 23.11.2021), 1 articol 

pentru prezentarea rezultatelor  obținute la Concursul național “Made for Europe” (02.04.2021)/ 

articolele au fost trimise spre publicare de către Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator 

proiect; 

 

Activități de promovare-diseminare a proiectului în instituție 

 25.10.2019 - promovarea proiectului de mobilitate în cadrul consiliului de administrație al 

colegiului/ Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect; 

 20.12.2019 - promovarea proiectului în cadrul consiliului profesoral al colegiului/ Diaconescu  

Mihaela Cristina, coordonator proiect; 

 03.02.2020 - informarea consiliului de administrație despre activitățile realizate în cadrul 

proiectului, până la data prezentării/ Diaconescu  Mihaela Cristina, coordonator proiect; 

 26.11.2021 - prezentarea primului flux de mobilități în cadrul consiliului profesoral al colegiului/ 

Diaconescu  Mihaela Cristina, coordonator proiect; 

 26.11.2021 - prezentarea activităților de pregătire a mobilităților și a rezultatelor primului flux de 

mobilități, în cadrul consiliului de administrație al colegiului/ Diaconescu Mihaela Cristina, 

coordonator proiect; 

 14.01.2021 - prezentarea celui de-al II-lea flux de mobilități în cadrul consiliului profesoral al 

colegiului/ Diaconescu  Mihaela Cristina, coordonator proiect; 

 

Activități de promovare a proiectului în afara instituției 

 09.12.2021 - prezentarea activităților proiectului, în cadrul cercului 

metodic Proiecte educaționale de la nivelul Inspectoratului Școlar 

Dâmbovița; materialul prezentat a fost “Mobilitățile proiectului: 

provocări, pregătire, implementare, monitorizare, evaluare”/ Diaconescu  

Mihaela Cristina, coordonator proiect 

 04.03.2022 - prezentarea activităților proiectului MOB4IT, în cadrul 

emisiunii radio dedicate proiectelor europene derulate în cadrul 
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Colegiului Național “Nicolae Titulescu” – realizator   Dan Țopa – directorul Centrului Cultural 

European Pucioasa, invitați: elevii Dănuț Deak, Andrei Stanciu, Daniel Ursaiche  - participanți la 

primul flux de mobilitate și coordonatorul proiectului  Mihaela Cristina Diaconescu; Radio 

Pucioasa  

 31.03.2022 - prezentarea website-ului proiectului 

MOB4IT, în cadrul Concursului Național de produse ale 

proiectelor europene Made for Europe 2022, etapa 

județeană/  Banu Adrian – elev în clasa a XII a A, participant 

la stagiul de formare profesională organizat  în proiect, în 

cadrul fluxului I de mobilități.  Elevul a obținut premiul II la 

etapa judeană a concursului, s-a calificat la etapa națională, dar, din motive obiective, nu a putut 

participa la această etapă concursului.  

 24.05.2022 – prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul “Zilele Colegiului”, eveniment în 

cadrul căruia s-a prezentat oferta educațională a instituției, pentru anul școlar 2022-2023, 

găzduit de Centrul Cultural European. Au participat peste 200 de elevi și profesori din școlile 

gimnaziale din nordului județului Dâmbovița/ Diaconescu  Mihaela Cristina, coordonator proiect. 

 

      Activități de promovare – diseminare prin mijloace de diseminare create în cadrul proiectului: 

 elaborarea, editarea și difuzarea pliantelor de prezentare a proiectului (beneficiari: elevii și 

profesorii din școlile județului și din colegiu);  

 elaborarea și editarea broșurii Bune practici în proiectul “Mobilitate europeană pentru o 

carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT) și difuzarea la nivelul comunității educaționale din judetul 

Dâmbovița (beneficiari: directori, inspectori, responsabili programe europene); 

 elaborarea și editarea periodică bilingvă a unui Buletin Informativ/Newsletter în format 

electronic; până la data finalizării proiectului, s-au elaborat toate cele cinci numere prevăzute în 

proiect (beneficiari: directori, inspectori, responsabili programe europene, partenerul din 

proiect, posibilii parteneri ai acestuia).  

 elaborarea/completarea paginii web a proiectului cu toate rezultatele proiectului; pagina este 

accesibilă din site-ul colegiului http://cnnt-puc.net/erasmus2019/index.html 

http://cnnt-puc.net/erasmus2019/index.html
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 elaborarea de prezentări PPT/informări: 

o trei prezentări PPT dedicate proiectului în CP – 20.12.2019, 26.11.2021, 14.01.2022 

o o prezentare PPT destinată cercului metodic Proiecte educaționale de la nivelul 

Inspectoratului Școlar Dâmbovița – 09.12.2021  

o o prezentare  PPT dedicată proiectelor europene, destinată promovării ofertei educaționale 

a colegiului pentru anul școlar 2022-2023, în cadrul Zilelor Colegiului – 25.05.2022 

o trei informări  despre progresul proiectului  adresate consiliului de administrație al 

colegiului: 25.10.2019, 03.02.2022, 26.11.2021 

 

CONCLUZII 

 

 Toate activitățile prevăzute în proiect au fost realizate conform descrierii inițiale și toate 

rezultatele proiectului au fost obținute, deși proiectul s-a desfășurat în condiții dificile 

(pandemia COVID) și a fost prelungit cu doi ani. 

 Toți cei 32 participanți au elaborat, în diade, template-ul unei pagini web (la finalul modulului 

de pregătire pedagogică), au parcurs toate activitățile stagiului de formare profesională, au 

completat și finalizat pagina web cu informații despre activitățile realizate zilnic în stagiu și 

despre experiența de mobilitate (în timpul stagiului), au prezentat pagina web în cadrul unui 

seminar deschis (la finalul stagiului, în organizatia de primire) și în organizația de trimitere - 

atât  pentru recunoașterea competențelor (ulterior stagiului) cât și în cadrul examenului de 

atestare pentru disciplina informatică, prezentând un proiect original și autentic. În cadrul 

examenului de obținere a atestatului de competențe profesională la informatică, susținut în 

anul școlar 2021-2022, cei 32 elevi participanți la stagiu au obținut rezultate foarte bune la 

proba de prezentare a proiectului elaborat în mobilitate:  media grupului de participanți a fost 

9,90,  dovedind atingerea obiectivului general al proiectului (30 note de 10, o notă de 9 și o 

notă de 8) 

 

Mihaela Cristina Diaconescu, coordonator proiect  

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia 

Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.  
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