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PLAN DE MONITORIZARE 

 

Luna/anul Comunicarea cu echipa de proiect Activitati de monitorizare Observatii 

Septembrie 

2019 

Sedinta de lucru Stabilirea strategiilor de monitorizare a proiectului pe 

intreaga perioada de implementare  

 

Octombrie 2019 Sedinta de lucru Crearea instrumentelor de monitorizare a proiectului 

(chestionare/fise de observatie) 

 

Noiembrie 2019 On-line/teren Numarul de profesori din cadrul Colegiului Național 

”A.Aslan” care au dorit sa se implice in activitatile de 

implementare a proiectului  

 

Decembrie 2019 On line Monitorizarea on-line a actvitatilor desfasurate in cadrul 

LTT1 Turcia 

Solicitarea feedback-ului din partea tarii gazda privind 

implicarea profesorilor in activitatile de invatare pe 

intreaga durata a mobilitatii 

 

Ianuarie 2020 Pe teren  Aplicarea chestionarelor de feedback pentru profesori 

privind impactul proiectului la nivelul scolii  

 

Februarie 2020 On-line Monitorizarea on-line a actvitatilor desfasurate in cadrul 

LTT2 Italia 

Solicitarea feedback-ului din partea tarii gazda privind 

implicarea profesorilor in activitatile de invatare pe 

intreaga durata a mobilitatii  

 

Martie 2020 Pe teren Aplicarea chestionarelor privind impactul proiectului 

asupra activitatilor de invatare a elevilor 

 

Aprilie 2020 Pe teren  Monitorizarea on-line a actvitatilor desfasurate in cadrul 

LTT3 Croația 

Aplicarea chestionarelor privind impactul proiectului 
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asupra parintilor 

Mai 2020  On-line Solicitarea feedback-ului din partea tarii gazda privind 

implicarea profesorilor in activitatile de invatare pe 

intreaga durata a mobilitatii 

Monitorizarea on-line a actvitatilor desfasurate in cadrul 

LTT4 Lituania 

 

 

Iunie 2020 Pe teren  Solicitarea feedback-ului din partea tarii gazda privind 

implicarea profesorilor in activitatile de invatare pe 

intreaga durata a mobilitatii 

 

 

Iulie 2020  Sedinta de lucru  Responsabilul comisiei cu proiecte si programe EU va 

face o prezentare despre nivelul impactului pe care-l are 

proiectul asupra profesorilor/elevilor/parintilor si alte 

parti interesate  

 

August 2020  Sedinta de lucru  Monitorizarea privind respectarea planurilor de 

diseminare si de activitati 

 

Septembrie 

2020  

Sedinta de lucru  Responsabilul cu monitorizarea face o prezentare privind 

stadiul de implementare al proiectului si impactul 

proiectului  

Observatia/interviul cu elevii in cadrul activitatilor locale 

 

 

Octombrie 2020 Pe teren Observatia/interviul cu elevii in cadrul activitatilor locale  

Chestionar de feedback aplicat elevilor in cadrul 

actvitatilor locale 

 

Noiembrie 2020 Pe teren  Aplicarea chestionarelor privind impactul proiectului 

asupra parintilor  

Monitorizarea on-line a actvitatilor desfasurate in cadrul 
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LTT5 Polonia  

 

Decembrie 2020 On-line Observatia/interviul cu elevii in cadrul activitatilor locale 

Solicitarea feedback-ului din partea tarii gazda privind 

implicarea profesorilor in activitatile de invatare pe 

intreaga durata a mobilitatii 

Sedinta de lucru in cadrul Comisiei de Asigurare a 

Calitatii 

 

Ianuarie 2021 Pe teren Aplicarea chestionarelor privind impactul proiectului 

asupra activitatilor de invatare a elevilor 

Aplicarea chestionarelor de feedback pentru profesori 

privind impactul proiectului la nivelul scolii 

Chestionar de feedback aplicat elevilor in cadrul 

actvitatilor locale 

 

 

Februarie 2021 Pe teren 

 

 

Sedinta de lucru 

Responsabilul cu monitorizarea face o prezentare privind 

stadiul de implementare al proiectului si impactul 

proiectului 

Pregatirea raportului final 

 

 

 

Intocmit ,  Responsabil cu monitorizarea 

Coordonator de proiect  :   prof. Dănăilă Luminița 

Director adj. Colescu Alina  

 


