
                                                                                                                                       

 

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

– EDIŢIA A IX-A – 4-5-APRILIE-2014  

 

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 – sept-oct 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) 

 anunţarea simpozionului direct prin email, pe www.didactic.ro, pe site-ul CCD Cluj, pe www.iteach.ro – noiembrie-decembrie-ianuarie-

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

 monitorizarea şi centralizarea înscrierilor până în 4 martie 2014 (prof. Mestecan Cornelia) 

 realizarea materialului pentru publicarea pe CD-ul simpozionului cu ISSN (4-10 martie 2014) (prof. Mestecan Cornelia) 

 publicarea CD-ului (12-25-martie 2014) - (prof. Mestecan Cornelia , editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila) 

 realizarea materialelor publicitare şi a articolului din ziar (10 martie- 2 aprilie 2014) (prof. Călian Alexandrina) 

 concursul “Portofolii ale elevilor” – 4 aprilie 2014 (echipa de proiect) 

 concursul “Proiecte ale elevilor” – 4 aprilie 2014 (echipa de proiect) 

 simpozion cadre didactice “Auxiliare curriculare” – 5 aprilie 2014 (echipa de proiect) 

 trimiterea corespondenţei (mapele simpozionului) participanţilor din ţară (10-18 aprilie 2014) (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: prof. Baciu Rodica, prof. Călian Alexandrina, dir.prof. Trişcă Rodica 

 

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:  

 58 cadre didactice (21-participanţi –direct, 37-participanţi indirect),   

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

 5 cadre didactice din jud. Dâmboviţa,  

 5 cadre didactice din Bucureşti,  

 2 cadre didactice din Alba-Iulia, 

 1 cadru didactic din Sibiu, 

 1 cadru didactic din Satu-Mare, 

 1 cadru didactic din Braşov, 

  3 cadre didactice din Suceava, 

 2 cadre didactice din jud. Olt, 

 2 cadre didactice din jud. Argeş, 

 2 cadre didactice din Giurgiu 

 1 cadru didactic din jud. Bacău, 

 1 cadru didactic din jud. Prahova 

 1 cadru didactic din Jud. Dolj, 

 1 cadru didactic din jud. Gorj 

 43elevi (23 participanţi – direct, 20 participanţi – indirect ) 

 28 elevi din jud. Cluj 

 1 elev din jud. Prahova 

 10 elevi din Bucureşti 

 4 elevi din Suceava 

 Lucrări înscrise în Simpozion: 64  

 46 la secţiunea “Auxiliare curriculare” ale cadrelor didactice 

 10 la secţiunea “Portofolii ale elevilor” 

 8 la secţiunea “Proiecte ale elevilor cu tema : 2014-ANUL EUROPEAN AL LUPTEI ÎMPOTRIVA RISIPEI ALIMENTARE” 



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

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

 Sponsori:    SELECT IT  (750 lei)-pentru premii 

  

6. Rezultatele concursului “Portofolii ale elevilor” 

 

Nr. 
Crt. 

Titlul portofoliului Autori Profesor 
coordonator 

Şcoala/Localitatea Punctaj Premiul 

1.  PORTOFOLIU DE LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU 
CLASA A IX-A 

ANGHEL MARIA, GRIGORE 
AMA,  
FOTACHE ILINCA, 
SONNTAG DANIELA, 
VĂCĂREANU ANA-MARIA,  
NICOLAU RUXANDRA 

ȘOVAR  
GEORGIANA-
ANDREEA 

COLEGIUL NAȚIONAL 
„ELENA CUZA”, 

BUCUREŞTI 

90p I 

2.  
ePORTOFOLIU  
INTERDISCIPLINAR 

GÎRDA FLAVIU 
VARGA VICTOR 

TOADER ANCUŢA LICEUL TEHNOLOGIC 
"ALEXANDRU BORZA",  

CLUJ-NAPOCA 

85p II 

3.  PORTOFOLIUL  „ VOLUNTARIAT 
CU IMPACT” 

GORAN RAMONA 
KOVACI ANDREEA 

MORAR LIVIA-
GINA 

LICEUL SPECIAL 
PENTRU DEFICIENȚI 

DE VEDERE 
CLUJ-NAPOCA 

80p III 

4.  DRUMUL SPRE CARIERĂ STANCIU ANDREI TOADER ANCUŢA LICEUL TEHNOLOGIC 
"ALEXANDRU BORZA",  

CLUJ-NAPOCA 

70p Premiu 
special 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       
7. Rezultatele concursului “Proiecte ale elevilor” 

Nr. crt. Titlul proiectului Autori Profesor coordonator Şcoala/Localitatea  Premiul  

1.  ZBORURI  ÎN NOAPTE ANDREESCU RADU  CRISTIAN CĂLBUREAN  ANA 
CENAN LAURA 

LICEUL TEORETIC 
„ONISIFOR GHIBU”, CLUJ-
NAPOCA 

I 

2.  
7 PERSONAJE ÎN CĂUTAREA 
UNUI CITITOR 

CLS. A XI-A  
CLS. A X-A 

NICOLAŞ  ANA-MARIA  
HOSU ALA 

 

LICEUL TEORETIC „VICTOR 
BABEŞ”, CLUJ-NAPOCA 

I 

3.  CU ZÂMBETUL LA BRAȚ 
PRINTRE PRIETENI 

 

RUSU ADALBERT CĂLBUREAN  ANA 
LUPUȚAN  CORINA 

LICEUL TEORETIC 
„APACZAI CSERE  JANOS”, 
CLUJ-NAPOCA 

II 

4.  TRADIȚII IN 
CONTEMPORANEITATE 

 

KOVACI ANDREEA 
GHERMAN RAMONA 

MORAR LIVIA-GINA LICEUL SPECIAL PENTRU 
DEFICIENȚI DE VEDERE, 
CLUJ-NAPOCA 

III 

5.  PAMANTUL POATE SATISFACE 
NEVOILE OMULUI DAR NU SI 
LACOMIA ACESTUIA 

IANC  GABRIEL 
MORAR ADELINA 
STAMATE VALENTIN 

CRIŞAN ELENA-ANGELA 
LICEUL TEHNOLOGIC 
"ALEXANDRU BORZA", 
CLUJ-NAPOCA 

Menţiune 

 

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, imteresul scăzut al unor instituţii faţă de acest tip de manifestări 

 



                                                                                                                                       
12. Recomandari cu sugestii de ameliorare a programului:  

-participarea mai multor elevi la activităţile simpozionului 

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

-popularizarea simpozionului în mai multe şcoli, inclusiv şcoli gimnaziale şi grădiniţe 

-anunţarea pe site-ul ISJ Cluj 

 

13. Anexe (fotografii şi produse obtinute) 

- CD-ul cu ISSN 

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

 

                                       

 

 

 

 



                                                                                                                                       
 

                      

                    

                        

 



                                                                                                                                       
                            

                     

                 

 

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

                                                     Director                                                                             Coordonator Simpozion 

                                            Prof. Trişcă Rodica                                                                   prof. Mestecan Cornelia 


