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PLAN COMUNICARE 
Proiectul „Campionii incluziunii”  

Nr. proiect: 2020-EY-PICR-0001 

 

 

Având în vedere obiectivele de comunicare: de promovare a Granturilor SEE 2014-2021, a proiectului şi de diseminare 

a rezultatelor proiectului, următoarele activităţi vor fi derulate: 

Nr. 

Crt. 

Grup țintă Activitate Comunicare 

(offline 

/online) 

Nr. 

participanți 

Data/locul Indicatori   

monitorizare 

și evaluare 

Responsabil 

Materiale offline 

1. Cadre 

didactice, 

părinți, elevi 

▪ Realizare materiale ce asigură 

vizibilitatea în cadrul 

comunității școlare  

- Plastic board la intrare în 

școală  

- Roll-up care va fi folosit la 

evenimentele de informare/ 

formare în cadrul Școlii 

Gimnaziale Viișoara. 

- Suport de curs pentru 

participanți profesori și părinți 

cu elementele de identitate 

vizuală  

- Materiale de învățare (IO1-10) 

cu elementele de identitate 

vizuală  

offline 600 de cadre 

didactice și 

elevi ai școlii 

Lunile 1-3  

Școala 

Gimnazială 

Viișoara 

(Cluj) 

Nr. de 

materiale 

distribuite 

Vizibilitatea 

materialelor 

în 

comunitatea 

școlară (vor 

fi poziționate 

într-o 

manieră care 

să permită 

recunoașterea 

ușoară) 

Responsabil 

comunicare: 

Crișan Ana-

Emilia  

Responsabil 

activități cu 

elevii: Ciocan 

Liana 

Responsabil 

proiect din 

școală: 

Costantea 

Camelia 
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2. Cadre 

didactice, 

directori 

școli, 

reprezentanţi 

ai autorității 

județene 

▪ Materiale ce asigură 

vizibilitatea în cadrul 

evenimentelor de diseminare 

locală:  

➢ Cercuri pedagogice 

➢ Simpozionul 

Preuniversitaria  

 

offline 6 materiale 

prezentate la 

cercuri și 

simpozioane 

Lunile 6-18 

Inspectoratu

l Școlar 

Județean 

Cluj 

CCD Cluj 

Nr. de 

materiale 

distribuite 

Responsabil 

comunicare: 

Crișan Ana-

Emilia 

Responsabil 

proiect din 

școală: 

Costantea 

Camelia 

Responsabil 

activități cu 

elevii :Ciocan 

Liana 

Responsabil 

activități cu 

părinții : Cozac 

Loredana 

Comunicare în presă 

3. Directori 

școli  

Cadre 

didactice  

Părinți 

ONG-uri 

educaționale 

Public larg 

▪ Trimiterea de comunicate de 

presă la nivel local (Ziarul 21, 

Turdanews) și regional (Ziar 

de Cluj) 

▪ Pe parcursul proiectului vor fi 

trimise 3 comunicate de presă 

(de început, la lansarea site-

ului cu resurse educaționale 

(IO-uri) și de final). Acestea 

vor conține informații de 

interes educațional pentru alte 

offline 3 adrese de 

presă 

Lunile 1-6-

18 

Câmpia 

Turzii 

Turda 

Cluj-

Napoca  

Nr. 

comunicate 

de presă 

Nr preluări a 

comunicate- 

lor de presă 

Responsabil 

comunicare: 

Crișan Ana-

Emilia 
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comunități școlare care se 

confruntă cu situații similare. 

Social Media 

4. Directori 

școli  

Cadre 

didactice  

Părinți  

Reprezentanți 

din educație 

(MEN, 

Aracip, ISJ-

uri, CCD-uri)  

Reprezentanți 

autorități 

locale și 

regionale, 

reprezentanți 

ONG-uri 

educaționale)  

Public larg  

▪ Realizare blog dedicat 

proiectului și comunicare 

constantă prin intermediul 

acestuia. Pagina va prezenta 

oferta de resurse educaționele 

(IO-uri) realizate în proiect, 

activitățile proiectului, noutăți, 

articole relevante pe tematici 

educaționale și de implicare a 

comunității de părinți în 

creșterea calității educației, 

reieșite din activitatea 

proiectului.  

▪ Postări pe website-ul Școlii 

Gimnaziale Viișoara 

https://scoalaviisoaracj.ro/  

▪ Publicare pe platforma iTeach  

▪ https://iteach.ro/experientedid

actice/  

▪ Publicare pe website-ul  

▪ https://www.didactic.ro/  

online 15 postări cu 

materiale și 

activități 

Lunile 2-18 Nr utilizatori 

din statistici 

Google 

Analytics 

Responsabil 

comunicare: 

Crișan Ana-

Emilia 

Responsabil 

proiect din  

școală: 

Costantea 

Camelia 

Responsabil 

activități cu 

elevii :Ciocan 

Liana 

Responsabil 

activități cu 

părinții : Cozac 

Loredana 

5.  Directori 

școli 

Cadre 

didactice 

Părinți 

▪ Pagina de facebook a FNO 

▪ Pagina de facebook a Școlii 

Gimnaziale Viișoara 

▪ Paginile de 

facebook/instagram ale 

membrilor echipei de proiect 

online 6 publicări; 

1000 de 

persoane - 

reach organic 

Lunile 1-18 Reach 

organic 

Engagement 

Responsabil 

comunicare: 

Crișan Ana-

Emilia 

Responsabil 

proiect din 

https://scoalaviisoaracj.ro/
https://iteach.ro/experientedidactice/
https://iteach.ro/experientedidactice/
https://www.didactic.ro/
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ONG-uri 

educaționale  

Public larg  

Paginile vor include postări legate 

de program cu: 

- Mesajele cheie ale 

programului 

- Poze și materiale video din 

timpul activităților 

- Lansarea și prezentarea 

resurselor educaționale (IO-

uri) 

- Testimonialele participanților 

prezenți în cadrul programului 

- Promovează activitățile 

profesorilor, directorilor, 

elevilor, părinților Școlii 

Gimnaziale Viișoara. 

- Promovează linkurile din presă 

cu privire la activitatea 

programului 

Fiecare postare va include tag către 

site-ul oficial al programului și va 

menționa partenerii programului 

prin tag 

școală: 

Costantea 

Camelia 

Responsabil 

activități cu 

elevii :Ciocan 

Liana 

Responsabil 

activități cu 

părinții : Cozac 

Loredana 

6. Email 

marketing 

(newsletter) 

către factori 

interesați 

▪ Informări despre program 

realizate și transmise la nivel 

național către peste 500 de  

profesori, directori, 

reprezentanți instituții și 

organizații educaționale la 

nivel județean, regional și 

național. Fiecare postare va 

online 4 newslettere 

~ 500de 

contacte 

Lunile 1-18 Open rate 

Click rate 

Responsabil 

comunicare: 

Crișan Ana-

Emilia 

Responsabil 

proiect din 

școală: 
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include link către site-ul oficial 

al programului și va menționa 

partenerii. 

Costantea 

Camelia 

Responsabil 

activități cu 

elevii :Ciocan 

Liana 

Responsabil 

activități cu 

părinții : Cozac 

Loredana 

 

 

Întocmit, 

Responsabil cu comunicarea 

Prof. Ana Emilia Crișan 

Avizat, 

Manager de proiect la nivelul școlii 

Prof. Camelia Costantea 


