
           PLAN DE IMPLEMENTARE PENTRU PERIOADA DE EXTINDERE 

                         PROIECT ERASMUS+ «Once upon a time… THE SEA»  

                          (2018-1-RO01-KA229-049131_1) 
 

 

Nr.crt. Activitatea Termen  Participanți Responsabil Evaluare/rezultate 

P20 Organizarea unei întâlniri online cu partenerii pentru a evalua 

stadiul realizării obiectivelor proiectului și pentru a stabili 

activitățile care urmează să fie desfășurate în perioada de 

extindere a proiectului, ca rezultat al COVID 19 

Iunie 

2020 

 

Coordonatorii de proiect din fiecare 

şcoală parteneră 

 

Ciocan Emilia 

Rapoarte de monitorizare și 

evaluare a activităților desfășurate 

Plan de implementare actualizat 

P21 Completarea/actualizarea cu informatii a spațiilor online 

dedicate proiectului 

Iulie 

2020 

Membrii echipei de proiect Ciocan Emilia Baza de date 

P22 Completarea/actualizarea datelor pe Erasmus+ Project 

Results Platform şi Mobility Tool+ 

August 

2020 

Coordonatorii de proiect din fiecare 

şcoală parteneră 

Ciocan Emilia Baza de date 

 

P18 

Taste of the SEA 

Redactarea broşurii cu rețete culinare la nivelul 

parteneriatului 

  

(Aprilie)  

Sept. 2020 

 

Coordonatorii de proiect din fiecare 

şcoală parteneră 

 

Ciocan Emilia 

e-book  

broşuri tiparite 

 

Activități de diseminare şi exploatare a rezultatelor obținute în 

cadrul proiectului 

Elevi, profesori, părinți, reprezentanți 

ai comunității, ai presei, asociații… 

Echipa de management a 

proiectului 

Fişe şi rapoarte de activitate 

Comunicate de presă 

 

 

P19 

Învățarea de cântece despre mare şi a imnului proiectului  

(Mai 2020) 

Octombrie 

2020 

Elevi, cadre didactice Tănase Silvia Înregistrări audio şi video 

Sea life preservation  

Colectarea şi prezentarea de informatii referitoare la protejarea 

şi conservarea mediului marin (seminar online)  

Elevi si cadre didactice din şcolile 

partenere 

 

Ciocan Emilia 

Fişe şi rapoarte de activitate 

Prezentări multimedia 

Comunicate de presă 

P23 Activități de diseminare şi exploatare a rezultatelor obținute în 

cadrul proiectului 

Noiembrie 

2020 

Elevi, profesori, părinți, reprezentanți 

ai comunității, ai presei, asociații… 

Echipa de management a 

proiectului 

Fişe şi rapoarte de activitate, 

pliante, flyere, 

Comunicate de presă 

P24 Aplicarea şi interpretarea rezultatelor unor chestionare de 

evaluare 

Decembrie 

2020 

Esantion reprezentativ de elevi, părinți 

şi cadre didactice 

Echipa de proiect Raport de analiză a chestionarelor 

P25 Completarea/actualizarea datelor pe Erasmus+ Project 

Results Platform, Mobility Tool+ şi alte spații virtuale ale 

proiectului 

Ianuarie 

2021 

 

Coordonatorii de proiect din fiecare 

şcoală parteneră 

 

Ciocan Emilia 

Baza de date 

Repetiții pentru piesa de teatru Once upon a time...the Sea 

redactată în colaborare cu partenerii 

(Mai 2020) 

Ianuarie 2021 

Elevi şi cadre didactice din şcolile 

partenerre 

Legian Nicoleta 

Munteanu Laura 

Tănase Silvia 

Înregistrare video 

C7, C8 Sea life preservation  
Participarea la activitățile LTT organizate de şcoala parteneră 

din Italia 

(Mai 2020) 

Februarie 

2021 

Elevi si cadre didactice Echipa de management a 

proiectului 

Raport de activitate 

Comunicat de presă 

Fotografii, chestionare 

 

 

P26 

Diseminarea aspectelor relevante şi a rezultatelor 

semnificative obținute în cadrul proiectului 

 

Februarie 

2021 

Elevi, profesori, părinți, reprezentanți 

ai comunității, ai presei, asociații… 

Echipa de management a 

proiectului 

Materiale multimedia, pliante, 

flyere, interviuri si emisiune TV 

Redactarea raportului final Coordonatorii de proiect din fiecare 

şcoală parteneră 

Ciocan Emilia Raport final 

 
Notă: Acesta este planul de implementare pentru perioada de prelungire a duratei proiectului cu 6 luni, ca urmare a pandemiei COVID. Ceea ce este scris cu roșu sunt activitățile care nu au 

fost desfășurate la termenul stabilit inițial. Au fost reprogramate în septembrie - octombrie, 2020 și februarie 2021. De asemenea, în aceste luni de prelungire, fiecare școală parteneră va 

organiza activități pentru diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului. 

Coordonator proiect,  
 

prof. Ciocan Emilia 

Avizat, 

Director, 

Prof. Dănilă Simona 


