
ACTIVITATI DE DISEMINARE
in cadrul Colegiului National "Barbu Stirbei"

Mai - Octombrie 2016

DATA
ACTIVITATEA DE DISEMINARE

Nume  activitate Obiective Mijloace Grup tinta Rezultate asteptate

13.05.2016 Evolutia curriculei in  sistemul
educational in Finlanda

Prezentarea schimbarilor si a
imbunatatirilor aduse educatiei in
Finlanda de-a lungul timpului.

Videoproiector,
calculator, fotografii

30 de elevi
cls. a XI-a D

Intelegerea diferentelor si
asemanarilor dintre cele doua
sisteme de educatie.

19.05.2016 Probleme cu mai multe soluții

Identificarea tuturor soluțiilor
posibile în rezolvarea unei probleme
de fizică pentru a dezvolta abilitatea
de gândire creativă.
Alegerea celei mai potrivite soluții în
urma unei analize atente, pentru
dezvoltarea gândirii critice.

Rezolvarea de
problem din
culegerea pentru
bacalaureat 2017.

Elevii claselor
a XII-a A, B, D

Rezultatul imediat constă în
abordarea problemelor de fizică
apelând la toate cunoștințele,
renunțând la o abordare unilaterală.
Rezultatul pe termen lung va fi o
abordare critica și creativă a
problemelor de viață și de la locul de
muncă .

23-27.05.
2016

Aplicarea strategiilor de
dezvoltare a gândirii creative
și critice în activitatea
didactică - “Copacul
emoțiilor”

Diversificarea metodelor de predare-
invatare printr-o abordare practică,
activ-interactiva, interdisciplinară.
Dezvoltarea capacității de exprimare
a emoțiilor, gândurilor, sentimente-
lor, într-un mod adecvat.

Activitate individuală,
culori, markere

Elevii claselor
a X a (7 clase)

Formarea abilității de a exprima,
identifica și controla emoțiile;
Comunicarea eficientă, evitarea
conflictelor.

25.05.2016
Prezentarea activităților
derulate pe perioada

Diseminarea experiențelor pozitive
accumulate pe parcursul mobilității;
Prezentarea noutăților metodico –

Materiale de la curs,
Prezentări ppt.,

Profesorii
Colegiului

Disponibilitate pentru proiectarea
unor lecții desfasurate cu ajutorul
tabletelor (la stiinte), a lectiilor



desfățurării mobilităților din
Spania (Barcelona, Malaga -
Benalmadena, Sevilla) si
Finlanda (Helsinki)
(fotografii si prezentari sunt
disponibile pe blogul proiectului)

didactice;
Prezentarea impresiilor rezultate în
urma interacțiunii cu profesori din
alte țări, cu o altă cultură, cea
spaniolă si finlandeza.

fotografii, tablete,
laptop,
videoproiector.

Național
Barbu Știrbei

centrate pe dezvoltarea gândirii
creative și critice, care sa motiveze
elevii;
Constientizarea beneficiilor participa-
rii la un astfel de curs.
Interes pentru participarea la
proiecte de mobilitate Erasmus+

02.06.2016 Noi idei pentru predarea
limbilor moderne in scoala
(catedra de limbi moderne)

Impartasirea experientei dobandite in
cadrul cursului;
Schimbul de experienta.

Pliante, referate
realizate in cadrul
formarii la atelierul
dedicat profesorilor
de limbi straine,
prezentare PPT.

Profesorii din
catedra de
limbi
moderne a
liceului

Informarea referitoare la
cunostintele dobandite in cadrul
programului Erasmus +KA1 2015;
Familiarizarea cu alte metode si
tehnici de a preda limbile straine in
scoala.

03.06.2016 Aplicarea la clasa a metodei
Palariile ganditoare;

Aplicarea cunostintelor acumulate si
probarea eficacitatii lor;

Afise, prezentari ppt.; 30 elevi
clasa a XIa F

Stimularea creativitatii, promovarea
gandirii critice si exprimarea de
observatii pertinente pe tema
abordata (Conservarea si protectia
mediului).

6 - 10
 06.2016

Aplicarea tehnicii “Copacul
ideilor”-organizator grafic,

Dezvoltarea gândirii critice;
Organizarea şi sistematizarea
cunoştinţelor.

Activitate de grup,
foi, markere.

Elevii claselor
a X a (A, B, C,
D, E, F si G)

Înțelegerea și realizarea de
conexiuni logice între idei și
argumente, analiza și reflecția
critică.

07.06.2016 Dispozitive interferențiale

Abordarea creativă a fenomenelor
fizice, prin realizarea unor dispozitive
interferențiale cu materiale  avute la
dispoziție.
Dezvoltarea unor abilități practice de
realizare a unor dispozitive.

Materiale obișnuite
pentru realizarea
unor dispozitive de
tip Young.

Elevii clasei a
XI-a C

Elevii își vor folosi imaginația pentru
a găsi  materiale potivite.
Își vor dezvolta abilitățile de
activitate practică.
Vor conștientiza mai bine caracterul
aplicativ al fizicii.

15.06.2016 Utilizarea in evaluarea finala a
metodei Turul galeriei;

Stimularea creativitatii si  a gandirii
critice concretizate in emiterea de
judecati de valoare asupra
materialelor produse;

Postere; 30 elevi,
clasa a IX-a E;

Dezvoltarea modalitatilor de
comunicare, a spiritului de echipa si
a colaborarii angajate.



16.06.2016
Studiu comparativ între
câmpurile gravitațional,
electric și magnetic.

Stimularea gândirii critice Prezentări PPT. Elevii clasei a
X-a D

Elevii vor avea o viziune de ansamblu
asupra noțiunii de câmp.

Iunie 2016
Postarea pe site-ul
profesorilor de fizică din
județul Călărași a prezentării
mobilității.
http://fizica.forumotion.com/f
orum

Promovarea metodelor de dezvoltare
a gândirii critice și creative,
indispensabile în studiul fizicii;
Stimularea interesului pentru
mobilitățile de tip Erasmus+.

Prezentare PPT.

Profesorii de
fizică, elevii și
toți cei
interesați de
materialele
postate pe
site

Promovarea programului Erasmus+;
Stimularea interesului pentru ceea
ce înseamnă gândire critică și
creativă.

Iunie -
Sept.  2016

Publicarea de articole in presa
locala privitor la stagiile de
formare din Spania si
Finlanda;

Stimularea participarii cadrelor
didactice la cursuri de formare
europene;

Impresii, fotografii;
Profesorii de
limba si
comunicare,
matematica
si  stiinte din
scolile
municipiului
Calarasi;

Initierea de programe de formare de
tip ERASMUS+; Scrierea si trimiterea
aplicatiilor Erasmus+ in 2017.
http://actualitateacalarasi.ro/pe-
urmele-lui-columb-spre-
internationalizare/
http://actualitateacalarasi.ro/scoala-
finlandeza-un-model-de-competitie-
cu-noi-insine/
http://observatorcl.info/profesorii-de-
la-colegiul-national-barbu-stirbei-au-
participat-la-cursuri-de-formare-in-
barcelona-si-sevilla/

Iunie -
Octombrie
2016

Încărcarea de materiale
relevante pe blogul
proiectului
http://erasmus.cnbs.ro/ și pe
site-ul liceului http://cnbs.ro/

Popularizarea programului Erasmus+
KA1

Fotografii, prezentări
PPT, PC,
videoproiector,
planul de diseminare

Profesori,
elevi, părinţi,
alte persoane
interesante

O  mai bună informare a tuturor cu
privire la programul Erasmus+
Actiunea Cheie 1
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