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OPIS DISEMINARE-Proiect Erasmus+KA1 

Consorțiu regional pentru educație de calitate in medii defavorizate (CREDEM)  

2017-1-RO01-KA101-036840 

Nr. crt Acţiune Data 

1.  Presa regională/naţională-anunţ aprobare proiect 

• https://www.bzi.ro/un-nou-record-pentru-invatamantul-

preuniversitar-iesean-proiecte-de-zeci-de-mii-euro-castigate-

de-scolile-si-liceele-din-judet-607530 

• http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/bani-pentru-scolile-iesene-

lista-proiectelor-care-au-prins-finantare-prin-erasmus--

161281.html 

• http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/invatamant/scolile-din-

judet-vor-primi-peste-350-000-de-euro--217390121.html 

29.05.2017 

2.  Prezentarea proiectului pe grupul de discutii al inspectorilor din ISJ 

Iasi 

29.05.2017 

3.  Prezentarea proiectului  în Raportul anual-pentru MEN ”Starea 

invățămantului” 

1.10.2018 

4.  Prezentarea experienței participanților la curs 1 "Quality EU Project 

Management–Erasmus+ - Quality and efficiency for your 

international projects!" – Malta 

- în ședințasăptămânală inpectori -ISJ 

Apariții în presa regională: 

• https://www.bzi.ro/isj-iasi-implica-scolile-in-proiecte-

educationale-internationale-foto-626224# 

• http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/isj-iasi-a-demarat-proiectul-a-

consortiu-regional-pentru-educatie-de-calitate-in-medii-

defavorizate-credem-a--172901.html 

• http://newspascani.com/index.php/local/stiri-

locale/educatie/28379-profesori-de-la-scoala-cozmesti 

• https://www.bunadimineataiasi.ro/rezultate-internationale-pentru-

scolile-din-cristesti-dumesti-si-golaiesti/ 

16.10.2017 

5.  19.10.2017 

6.  Prezentarea experienței de la curs2 ”Intercultural competences” – 

Grecia 

- ședințasăptămânală inpectori –ISJ 

- apariții în presa regională: http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/isj-

implica-scolile-din-mediul-rural-in-proiecte-educationale-

europene--174680.html 

 

7.  9.11.2017 
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8.  Prezentarea experienței după curs3- ”Art as therapy: self-expression 

and special needs in art education” Italia 

- ședința săptămânală inspectori –ISJ 

- apariții în presa regională:  

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/inspectoratul-scolar-judetean-anunta-

finalizarea-unui-curs-din-cadrul-unui-important-proiect-erasmus--

176671.html 

04.12.2017 

9.  04.12.2017 

10.  Prezentarea experienței  după curs4- ”Structured Educational Visit to 

Schools/Institutes&Training Seminar in Islanda” 

- ședințasăptămânală inpectori –ISJ 

- apariții presa regională:  

• https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/transfer-de-bune-practici-din-

sistemul-de-educatie-islandez-catre-scoli-din-iasi--

188701.html 

• https://www.bzi.ro/un-nou-proiect-interesant-al-isj-iasi-

transfer-de-bune-practici-din-sistemul-de-educatie-islandez-

650110 

• Newsletter EduManager.ro: 

http://www.edumanager.ro/transfer-de-bune-practici-din-

sistemul-de-educatie-islandez-prin-proiectul-consortiu-

regional-pentru-educatie-de-calitate-in-medii-defavorizate-

credem/ 

 

11.  02.05.2018 

02.05.2018 

03.05.2018 

4 mai 2018 

12. Prezentarea experienței  după curs5 ”A Satisfying School Experience: 

Strategies and Skills for Teachers”- Italia 

- Prezentare in sedinta ISJ Iasi 

- apariții în presa regională: 

•  https://www.bzi.ro/profesori-si-inspectori-scolari-din-iasi-

vizita-de-lucru-in-italia-652744 

21 mai 2018 

13 22 mai 2018 

14 Publicare Ghid e bune practice pe site-ul ISJ si difuzare online pe 

grupurile de discutii: http://isjiasi.ro/index.php/proiecte-

educationale/300-proiect-erasmus-ka1-credem 

Iulie 2018 

15 Publicare articol în InfoAltfel: 

http://online.fliphtml5.com/rnmj/pwks/#p=26 

Aug 2018 

16 Site ISJ: http://isjiasi.ro/index.php/proiecte-educationale/300-proiect-

erasmus-ka1-credem 

permanent 

17 Jurnal online pe rețele de socializare: 

https://www.facebook.com/proiecte.isjiasi cu share pe pagina FB a 

fiecarui participant 

Periodic, după 

fiecare flux 

 


