
    ANEXA NR. 3 
 

Plan de diseminare  
al proiectului High School, High Tech  – şcoala viitorului 2014 -1-
RO01-KA101-000875 , cursul structurat Tap – Swipe – Pinch iPad, 
Android and Windows tablets changing the way to  learn and 
teach . 

     
Numele şi prenumele beneficiarului: Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”  
Contract mobilitate individuală AGACHE SĂNDEL  nr. 908 din 07. 03. 2016 

 
Data activit ăţii 
de diseminare 
(luna şi anul)  

                             ACTIVITATEA DE DISEMINARE  
(obiective urm ărite prin activitatea men ţionat ă,  mijloace utilizate, 

grup ţint ă) 
12. 04. 2016 
 

Activitatea: informarea comunităţii. 
Obiectiv: popularizarea proiectului, în special, în rândurile comunităţii 
didactice. 
Mijloace : Comunicatul de presă – Anexa nr. 4. 
Grup ţintă: comunitatea didactică; comunitatea civilă. 
Rezultate asteptate: http://www.monitorulvn.ro/articole/profesorul-
sandel-agache-s-a-instruit-la-barcelona_2_70863006.html 
 http://www.ziaruldevrancea.ro/educatie/1588828683-stagiu-de-
pregatire-pentru-profesorul-sandel-agache-in-spania.html 

 
 
Iunie 2016 

Activitatea: Scurta anchetă video 
Obiectiv: formarea abilităţilor de video producţie didactică. 
Mijloace: app: FotoStage, Evernote, Google Drive, tableta Samsung, 
videoproiector. 
Grup ţintă: profesorii Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” 
Rezultate asteptate: 5 profesori care vor dori să înveţe aplicaţiile. 

 
 
Iunie 2016 

Activitatea: Ghid pentru anchetă video 
Obiectiv: elaborarea unui ghid pentru ancheta didactică video. 
Mijloace: app: FotoStage, Evernote, Google Drive, tableta Samsung, 
videoproiector, hrtie A4, imprimantă. 
Grup ţintă: profesorii Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” 
Rezultate asteptate: 5 profesori capabili să elaboreze un ghid de 
utilizare a metodelor didactice în care se integrează dispozitive IT. 

 
 
Iunie 2016 

Activitatea : e-portofoliul cu Evernote 
Obiectiv: elaborarea unui portofoliu în format digital; 
Mijloace : app Evernote, Google Drive, tableta Samsung. 
Grup ţintă: elevii Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau”. 
Rezultate asteptate: 20 elevi care se vor familiariza cu procedura de 
elaborare a portofoliului. 

 
 
Iulie 2016 

Activitatea : Carte în format digital. 
Obiectiv: elaborarea unei cărţi în format digital. 
Mijloace : Book Creator App, tableta Samsung 
Grup ţintă:  profesorii Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” 
Rezultate asteptate: 5 profesori capabili să elaboreze o carte în 
format digital. 



 
 
Iulie 2016 

Activitatea : Ghid pentru Carte în format digital. 
Obiectiv: elaborarea unei cărţi în format digital. 
Mijloace : Book Creator App, tableta Samsung 
Grup ţintă:  profesorii Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” 
Rezultate asteptate: 5 profesori capabili să elaboreze o carte în 
format digital. 

 
 
Cercul 
Pedagogic 

Activitatea : „O mie de vorbe nu fac cât o imagine” - MiniColaj 
Obiectiv: formarea abilităţii de a te exprima prin imagini. 
Mijloace : Camera app, Skitch app, SendanyWhere app, Pic Collage 
app. 
Grup ţintă: profesorii Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” 
Rezultate asteptate: 8 profesori care vor utiliza aplicaţiile enumerate. 

 
Cercul 
Pedagogic 

Activitatea : Harta conceptuală 
Obiectiv: Proiectarea unei hărţi conceptuale. 
Mijloace : Mindomo app, tableta Samsung, Videoproiector. 
Grup ţintă: profesorii Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” 
Rezultate asteptate: 8 profesori capabili să utilizeze aplicaţia 
Mindomo. 

 
 
Permanent 

Activitatea : Publicarea materialelor didactice pe site-ul: 
https://roboticaexcelentavrancea.wordpress.com/pedagogia-
profesorului-de-roboti/ 
Obiectiv: Intercaţiunea profesională cu posibilii cititori 
Mijloace : Internet 
Grup ţintă: profesori care predau discipline tehnice 
Rezultate asteptate: feedback cu cel puţin 8 profesori. 

 
Data:        Semnătura: 
 
 

  


