
                                                                                                                                       

 

RAPORT 
PROIECTUL: SIMPOZIONUL NAŢIONAL “AUXILIARE CURRICULARE, PORTOFOLII ŞI PROIECTE ALE ELEVILOR”  

– EDIŢIA A X-A – 24-APRILIE-2015  

 

1. Obiectivele programului  

O1.Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea 

autoevaluării. 

O2.Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate 

O3.Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării 

auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării; 

O4.Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi. 

O5.Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi 

a participanţilor la simpozion. 

2. Tipologia activităţilor desfăşurate: 

a) Dezvoltarea valentelor artistice-creativitate  
b) Educatie culturală 
c) Educatie ecologică 
d) Concursuri 
e) Spectacole 

 

 



                                                                                                                                       
3. Activităţi derulate:   

 Semnarea acordului de parteneriat cu ISJ Cluj, CCD Cluj, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Tehnică – oct - nov 2014 (prof. 

Mestecan Cornelia, prof. Baciu Rodica, prof. Trişcă Rodica şi partenerii implicaţi: d-l insp. prof. Pop Cristian, d-na metodist, prof. dr.  

Lung Dana, d-na conf. univ. dr. ing. Crăciun Florina, d-na lect. univ. dr. Stan Cornelia) 

 Înscrierea în calendarul de activităţi al CCD-Cluj-octombrie-2014 (prof. Mestecan Cornelia, d-na metodist, prof. dr.  Lung Dana) 

 Anunţarea simpozionului direct prin email, pe www.didactic.ro, pe site-ul CCD Cluj, pe site-ul ISJ Cluj, pe www.iteach.ro  - decembrie-

ianuarie-2014 (prof. Mestecan Cornelia, d-na metodist, prof. dr.  Lung Dana) 

 Monitorizarea şi centralizarea înscrierilor până în 18 martie 2015 (prof. Mestecan Cornelia) 

 Realizarea materialului pentru publicarea pe CD-ul simpozionului cu ISSN (19-22 martie 2015) (prof. Mestecan Cornelia) 

 Publicarea CD-ului (23 martie-10 aprilie 2014) - (prof. Mestecan Cornelia , editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila) 

 Realizarea materialelor publicitare şi a articolului din ziar (20 - 24 aprilie 2015) (prof. Călian Alexandrina) 

 Realizarea evaluării proiectelor şi portofoliilor înscrise în simpozion ( conform regulament)-30 martie-22 aprilie 2015 (comisia de 

evaluare : Conf. Univ. Dr. Crăciun Florina, prof. Răduţ Ioana, prof. Baciu Rodica) 

 Concursul “Portofolii ale elevilor” – 24 aprilie 2015 (echipa de proiect) 

 Concursul “Proiecte ale elevilor” – 24 aprilie 2015 (echipa de proiect) 

 Simpozion cadre didactice “Auxiliare curriculare” – 24 aprilie 2015 (echipa de proiect) 

 Trimiterea corespondenţei (mapele simpozionului) participanţilor din ţară (27 aprilie -15 mai 2015) (prof. Mestecan Cornelia) 

 Publicarea pe blogul www.simpozionauxiliare.wordpress.com  a rezultatelor, raportului şi a imaginilor surprinse în timpul desfăşurării 

lucrărilor simpozionului (prof. Mestecan Cornelia) 

 

4. Echipa de proiect 

 Coordonator proiect: prof. CORNELIA  MESTECAN 

 Membrii: dir.prof. Trişcă Rodica, dir. adj. Răduţ Ioana, prof. Baciu Rodica, prof. Călian Alexandrina. 

 

5. Elemente de management al resurselor implicate (umane, materiale) 

 Resurse umane:  Echipa de proiect -5 membrii + 5 parteneri + 10 elevi 

http://www.didactic.ro/
http://www.iteach.ro/
http://www.simpozionauxiliare.wordpress.com/


                                                                                                                                       
 

 Participanţi înscrişi la Simpozion:  

 33 cadre didactice (16-participanţi –direct, 17-participanţi indirect),   

 16 cadre didactice din Cluj-Napoca şi jud. Cluj,   

 6 cadre didactice din jud. Dâmboviţa,  

 3 cadre didactice din Bucureşti,  

 4 cadre didactice din jud. Alba 

 1 cadru didactic din Sibiu, 

 1 cadru didactic din Braşov, 

  1 cadru didactic din Iaşi, 

 1 cadru didactic din Galaţi 

 55 elevi (30 participanţi – direct, 25 participanţi – indirect ) 

 30 elevi din jud. Cluj 

 2 elevi din jud. Alba 

 20 elevi din jud. Galaţi 

 3 elevi din jud. Iaşi 

 Lucrări înscrise în Simpozion: 37  

 22 la secţiunea “Auxiliare curriculare” ale cadrelor didactice 

 4 la secţiunea “Portofolii ale elevilor” 

 11 la secţiunea “Proiecte ale elevilor cu tema : 2015 – ANUL EUROPEAN AL DEZVOLTĂRII  

                                           Motto-ul Anului european este „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”. 

 Resurse materiale: calculator, videoproiector, premii, hârtie, imprimantă, plicuri, mape  

 Resurse financiare: autofinanţare (taxa de participare simpozion), fonduri proprii, sponsorizare  

 Sponsori:    SELECT IT  (700 lei)-pentru premii 

 

 



                                                                                                                                       
6. Rezultatele concursului “Portofolii ale elevilor” 

Nr. Crt. Titlul portofoliului Autori Profesor 
coordonator 

Şcoala/Localitatea Premiul 

1.  PORTOFOLIUL  COORDONATORULUI ECHIPEI 
DE ELEVI IMPLICATI  IN PROIECTUL 
FERESTRE SI OGLINZI. ARTA SI VIATA 
COTIDIANA 

PĂVĂLOAIA DAVID SEBENI MIHAELA COLEGIUL TEHNIC "VICTOR 
UNGUREANU", CÂMPIA TURZII, 

JUD. CLUJ 

I 

2.  
PORTOFOLIUL: FUNCŢIA DE GRADUL AL II-
LEA 

NEAG EMILIA MARIA MATEI MARIA LICEUL TEHNOLOGIC 
“VLADEASA”,  HUEDIN, JUD. CLUJ 

M 

 

7. Rezultatele concursului “Proiecte ale elevilor” 

Nr. crt. Titlul proiectului Autori Profesor 
coordonator 

Şcoala/Localitatea  Premiul  

1.  PROIECTUL:  STUDIUL DE CAZ – ÎNTRE 
PLĂCUT ȘI UTIL 

FODOR  HANNA,  
BABOS RENATA 

DRĂGOI MONICA LICEUL TEORETIC "APÁCZAI 
CSERE JÁNOS", CLUJ-NAPOCA 

I 

2.  
PROIECTUL:  NUMĂRUL  Π 
 

RESTEMAN IOANA – 
VALENTINA,NEAG  
EMILIA – MARIA,  
BRIŞAN CRISTINA 

MATEI MARIA LICEUL TEHNOLOGIC 
“VLADEASA”,  HUEDIN, JUD. CLUJ 

II 

3.  
PROIECTUL:  CRESTEREA NUMARULUI DE 
ABANDONURI SCOLARE IN RANDUL 
ELEVILOR CARE AU FINALIZAT CICLUL 
GIMNAZIAL IN MEDIUL RURAL DIN JUDEȚUL 
IASI. CERCETARE SOCIOLOGICA DE TEREN 

MORARU PETRONELA 
ANA-MARIA,  
SIMION LAURA 
GEORGIANA, STREJAC 
PATRICIA,  
TOMA CRINA MARINA 
 

IORGA ANA-IRINA 
 

LICEUL TEORETIC “DIMITRIE 
CANTEMIR”, IAŞI, JUD. IAŞI 
 

II 

4.  PROIECTUL:  LEGĂTURI PRIN LITERATURI ELKAN KARLA,  
VISKI JULIA 

DRĂGOI MONICA LICEUL TEORETIC "APÁCZAI 
CSERE JÁNOS", CLUJ-NAPOCA 

III 

5.  PROIECTUL:  DEVIANŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ. 
CAZUL OSCAR PISTORIUS 

MOCANU TEONA IORGA ANA-IRINA 
 

LICEUL TEORETIC “DIMITRIE 
CANTEMIR”, IAŞI, JUD. IAŞI 
 

M 



                                                                                                                                       
6.  PROIECTUL : PRIETENIA LOVASZ SZILARD 

CĂLBUREAN ANA 
LICEUL TEORETIC "APÁCZAI 
CSERE JÁNOS", CLUJ-NAPOCA 

M 
creativitate 

7.  PROIECTUL:  CU PROVERBELE PRIN LUME ELEVI DIN CLASELE XI-A , 
XI-B 

NICOLAŞ ANA-
MARIA, HOSU ALA 

LICEUL TEORETIC "VICTOR 
BABEŞ", CLUJ-NAPOCA 

M 
interpretare 

 

8. Parteneri/Colaboratori (institutii, O.N.G.-uri): 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, reprezentat prin D-l Insp. şcolar prof. POP CRISTIAN 

 Casa Corpului Didactic Cluj, reprezentată prin D-na prof. metodist dr. LUNG DANA LILIANA 

 Universitatea  “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca (Facutatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei),  reprezentată prin D-na lector univ. Dr. 

STAN CORNELIA 

 Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (Facultatea de Construcţii de Maşini, Departamentul: Ingineria Proiectarii şi Robotică), 

reprezentată prin D-na conf. univ. dr. ing. CRĂCIUN FLORINA şi D-na şef de lucrări dr. ing. DOBOCAN CORINA ADRIANA 

9. Modalitati de evaluare şi monitorizare 

 Rapoarte statistice privind: nr. de elevi participanţi, nr. de portofolii şi proiecte, nr. de cadre didactice participante, nr. de auxiliare 

curriculare prezentate, aria geografică de cuprindere a participanţilor (nr. de judeţe din care provin) 

 Discuţii cu elevii, cadrele didactice, aplicarea chestionarelor de evaluare şi analiza lor, întâlniri de lucru ale comisiei de organizare 

concretizate prin rapoarte de evaluare finală. 

10. Rezultate inregistrate; impactul acestora asupra beneficiarilor 

 Dosarul proiectului (regulament de organizare, echipa de management şi de implementare a proiectului, baza de date candidaţi,  

programul de desfăşurare a activităţilor, plan de comunicare şi diseminare a activităţilor din cadrul proiectului şi rezultatelor 

acestora, chestionarele de evaluare completate de participanţi, raportul final privind gestionarea fondurilor, raportul final al 

echipei manageriale); CD-ul (ISSN) cu lucrările prezentate la simpozion. 



                                                                                                                                       
 Creşterea interesului elevilor faţă de realizarea şi utilizarea produselor învăţării ca instrumente de evaluare şi autoevaluare; 

creşterea interesului elevilor faţă de realizarea unor proiecte interesante prin studiu individual şi muncă în echipă, cooperare; 

motivarea cadrelor didactice pentru realizarea, utilizarea la clasă a auxiliarelor curriculare dar şi pentru prezentarea acestora în 

cadrul organizat al simpozionului; crearea unei mai bune legături/cooperări între elevi şi cadre didactice în vederea 

implementării unui învăţământ modern, centrat pe elev. 

 

11. Analiza SWOT: 

a. Puncte tari: bună organizare a activităţilor la nivelul cerinţelor actuale, mulţi participanţi atât direct cât şi indirect cu lucrări utile, 

interesante, de un ȋnalt nivel, promovare bună a şcolii, atmosferă relaxantă, plăcută, mediul plăcut, stimulativ, un real schimb de 

bune practici, caracter practic aplicativ al lucrărilor prezentate, premierea rezultatelor deosebite 

b. Puncte slabe: puţine cadre didactice din oraş şi judeţ s-au înscris la acest simpozion, nu toţi elevii sunt pregătiţi corespunzător în 

ceea ce priveşte prezentarea unui proiect  

c. Oportunităţi: schimb de experienţă, promovare bună pentru elevi, profesori, şcoli 

d. Ameninţări:  programul încărcat al profesorilor, interesul scăzut al unor instituţii faţă de acest tip de manifestări. 

 

12. Recomandari cu sugestii de ameliorare a programului:  

-toţi participanţii să citească cu atenţie regulamentul şi să trimită materielele cerute în termenul prevăzut  

-să fie sprijiniţi  elevii în pregătirea şi prezentarea lucrărilor la nivelul cerinţelor solicitate de simpozion 

-realizarea ediţiilor XI, XII, ... 

-să se realizeze ediţiile viitoare sămbăta. 

 

13. Anexe (fotografii şi produse obtinute) 

- CD-ul cu ISSN 

- Site-ul  simpozionului realizat şi administrat de prof. MESTECAN CORNELIA 

                                      



                                                                                                                                       

                            

                                                                        

                      



                                                                                                                                       

                                                

                      

                                                



                                                                                                                                       

                       

                                                     

                         



                                                                                                                                       

                                      

                                  

 

Vă mulţumim pentru susţinere şi vă asigurăm de calitatea activităţilor desfăşurate, 

                                                      

 


