Informare
cu privire la modul in care s-a facut si se va face diseminarea proiectului
LLP-LdV/PAR/2009/RO/003
"Création de ressources pédagogiques interactives organisées en base de données, pour des apprentissages en
soudage, du niveau praticien au niveau ingénieur"
la nivelul parteneriatului şi la nivelul beneficiarului român UPT/FIH

I. Acţiuni şi activităţi de diseminare la nivelul parteneriatului
I.1. Realizate:
1.1. Redactarea Planului de diseminare la nivelul parteneriatului (în limba franceză) şi la nivelul fiecărui partener
(pentru partenerul UPT/FIH în limba română, pentru partenerii AFPA-France, Lyon; Institut de Soudure, Paris; Le
FOREM-Charleroi/Bruxelles, în limba franceză). – februarie 2010.
1.2. Alcătuirea "Mapei de Presă" a proiectului, ce cuprinde: pliant de prezentare a proiectului (în limba franceză şi
română); CD cu fotografii, filme; pliante de prezentare ale instituţiilor din parteneriat; cărţi de vizită ale persoanelor
de contact din instituţiile partenere. – martie 2010.
1.3. Lista de contacte media, conţinând numere de telefon şi adrese de email ale unor redactori şi reporteri de ziare,
posturi de radio şi posturi TV locale şi zonale din Franţa, Belgia şi România – martie 2010.
1.4. Prezentarea proiectului şi a rezultatelor obţinute în primul an de implementare (prezentare PowerPoint şi pliant)
- Workshop de diseminare şi Vizită de lucru, cu participarea membrilor echipei transnaţionale de proiect – 30 martie
2010, organizate la:
- Compania "DigiDyn" S.A (http://www.digidyn.eu), Bruxelles, Belgia (produse interactive EVI - Environnement
Virtuel Interactif)
- Centre de Compétence Campus Automobile Spa-Francorchamps, (http://www.formation-campus-automobile.be ),
Belgia (Centru de formare competenţe în domeniul industriei auto şi moto).
1.5. Sinteză informativă conţinând date de identificare a instituţiilor şi organismelor din reţeaua de contacte proprii a
partenerilor, care au activitate în domeniul proiectului. – aprilie 2010.
1.6. Bază de date documentară, cuprinzând proiecte LLP realizate anterior în acelaşi domeniu ca şi proiectul LLPLdV/PAR/2009/RO/003 şi organizaţiile/instituţiile implicate care pot contribui la diseminarea proiectului şi/sau pot
fi interesate de rezultatele acestuia. – mai 2010
I.2. Acţiuni viitoare
a). Pagină web a proiectului LLP-LdV/PAR/2009/RO/003, găzduită pe secţiune publică a site-ul instituţiei
coordonatoare AFPA-France, Lyon: scopul proiectului; obiective; public ţintă; parteneri şi rolurile acestora; activităţi
derulate, realizări şi rezultate obţinute în cadrul parteneriatului; elemente caracteristice ale proiectului; aspecte din
politica de integrare europeana a instituţiilor implicate în parteneriat, cărora le răspunde acest proiect; actualizarea
informaţiilor privind stadiul de implementare (septembrie 2010).
b). Propunere de diseminare a proiectului şi exploatare a rezultatelor prin vizibilitate pe site-ul Comisiei Europene,
prin intermediul instrumentelor puse la dispoziţia promotorilor de proiecte pe platforma electronică "EVE" ,
http://ec.europa.eu/eve ; http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/docs/eve_guide_promoteur_fr.pdf
(noiembrie 2010)
c) Testarea şi evaluarea interesului potenţialilor beneficiari din Franţa, Belgia şi România, privind utilizarea
resurselor pedagogice şi a metodologiei didactice inovative propuse prin proiect. (decembrie 2010 –ianuarie 2011)
II. Acţiuni şi activităţi de diseminare la nivelul partenerului român, UPT/FIH
II.1. Realizate:
2.1. Alcătuirea Mapei de Presă a proiectului, ce cuprinde: Template scrisoare înaintare; pliant de prezentare a
facultăţii; pliant de prezentare a proiectului; carte de vizită persoană de contact; CD cu interviu şi emisiune tv despre
proiect; fotografii, filme; - februarie 2010, cu actualizare continuă.

2.2. Întocmirea Listei de contacte media, conţinând numere de telefon şi adrese de email ale unor redactori şi
reporteri de ziare şi posturi TV locale (municipiile Hunedoara, Deva şi din jud. Hunedoara). – martie 2010.
2.3. Întocmirea materialelor de prezentare (aprilie 2010) şi participarea la întâlnirea coordonatorilor de proiecte
Leonardo da Vinci aflate în derulare - 4 mai 2010, Timişoara, la Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga",
cu participarea: desk-officer LdV Comisia Europeană; responsabili de resort Agenţia Naţională Pentru Programe
Comunitare din Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale; coordonatori de proiecte aflate în derulare;
reprezentanţi ai DRPI din instituţii coordonatoare ori partenere în proiecte LdV).
Materiale de prezentare:
- Poster (A2) - "Parteneriat pentru elaborarea de resurse pedagogice interactive, ataşate învăţării acţiunilor şi
tehnicilor aferente meseriilor din domeniul sudării", conţinând informaţii relevante şi stadiul de realizare al
proiectului LLP-LdV/PAR/2009/RO/003, "Création de ressources pédagogiques interactives organisées en base de
données pour des apprentissages en soudage, du niveau praticien au niveau ingénieur" (instituţii partenere, instituţia
coordonatoare; scopul proiectului; obiective; public ţintă; elemente caracteristice ale proiectului; rolul UPT/FIH;
realizări; acţiuni viitoare; aspecte din politica de integrare europeana a UPT cărora le răspunde acest proiect).
- 30 pliante de prezentare a proiectului;
- 1 fişier prezentare (PowerPoint).
2.4. Workshop de diseminare (aprilie 2010) în cadrul Consiliului profesoral al Facultăţii de Inginerie din Hunedoara
în componenţă lărgită, cu invitaţi cadre didactice din învăţământul preuniversitar : Prezentarea proiectului; activităţi
desfăşurate şi a rezultate obţinute în primul an de implementare (fişier prezentare PowerPoint, şi CD cu imagini din
activităţile proiectului şi produsele/materiale didactice realizate de echipa de proiect).
2.5. Workshop internaţional pentru schimb de informaţii şi bune practici (27 mai 2010) : "Parteneriate de învăţare
prin utilizarea TIC" – cu participarea unor cadre didactice de specialitate (domeniile mecanică, mecatronică,
automatizări, informatică industrială) implicate în proiecte europene din cadrul LLP şi CEEPUS, din Bratislava şi
Trnava - Slovacia, Sofia şi Ruse – Bulgaria, Szeged şi Nyiregyhaza - Ungaria. Prezentări :
- Lucrarea "Resurse pedagogice interactive ataşate învăţării acţiunilor, tehnicilor şi tehnologiilor aferente meseriilor
din domeniul sudării";
- Prezentare a proiectului LLP-LdV/PAR/2009/RO/003 "Création de ressources pédagogiques interactives
organisées en base de données pour des apprentissages en soudage, du niveau praticien au niveau ingénieur"
precum şi a activităţilor şi experienţei echipei de proiect în construcţia parcursului de formare profesională de la
nivel tehnician la nivel inginer, integrând logica ECVET - “European Credit for Vocational Education and
Training” .
2.6. Activitati de public relations /Prezentarea în mass-media a unor evenimente din viaţa proiectului:
a). Interviu la postul local de televiziune TV Hunedoara (aprilie 2010), în emisiunea "Dincolo de aparenţe" –
Proiecte şi programe europene în care este implicată Facultatea de Inginerie din Hunedoara, în anul universitar
2009/2010.
b). Emisiune la postul local de televiziune HunedoaraTV Channel, urmare a invitării a 2 realizatori tv la Reuniunea
transnaţională – Seminar de lucru şi Sesiune a Comitetului de pilotaj a proiectului, desfăşurate în
U.P.T./F.I.Hunedoara, 8-10 iunie 2010.
II.2. Activităţi viitoare de diseminare
1. Diseminarea informaţiilor în mass-media:
- articol la ziarul “Hunedoreanul” şi la ziarul "Replica";
- emisiune la postul local de televiziune HunedoaraTV Channel.
2. Pagină web a proiectului cu acces public, pe site-ul Facultăţii de Inginerie Hunedoara ( http://www.fih.upt.ro ):
scopul proiectului; obiective; public ţintă; parteneri; rolul UPT/FIH; activităţi derulate, realizări şi rezultate obţinute
în cadrul parteneriatului şi la nivelul partenerului UPT/FIH; elemente caracteristice ale proiectului; aspecte din
politica de integrare europeana a UPT cărora le răspunde acest proiect; actualizarea informaţiilor privind stadiul de
implementare. (octombrie 2010).
3. Testare şi evaluare feedback ai potenţialilor beneficiari din România ai resurselor pedagogice şi metodologiei
didactice inovative propuse prin proiect. (noiembrie – decembrie 2010).

