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RAPORT  
 

Proiectul: Simpozionul Naţional “Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor” – ediţia a VIII-a 

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 
f.Concursuri 
i.Spectacole 
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3. Numarul de activităţi derulate:  3 

 

4. Coordonator proiect: prof. CORNELIA  MESTECAN 

 

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

Resurse umane:  Echipa de proiect -5 membrii + 4 parteneri + 10 elevi 

                           Participanţi înscrişi la Simpozion: 48 cadre didactice (22-participanţi –direct, 26-participanţi indirect),  62 elevi (43 participanţi – 

direct, 19 participanţi – indirect )(24 cadre didactice din Cluj-Napoca şi 24 cadre din ţară, 43 elevi din Cluj-Napoca şi 19 elevi din ţară). 

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

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

MONITORIZAREA PREZENTEI  LA  ACTIVITĂŢI  

Joi, 4 aprilie 2013 

Nr. 

Crt. 

Activitatea desfăşurata Profesor/i 

-organizatori 

Profesori 

participanţi -direct 

Invitaţi Data Clasa/ele 

implicate în 

organizare 

Numar de 

elevi 

1 Concursul de portofolii ale 

elevilor 

Baciu Rodica 

Călian Alexandrina 

Mestecan Cornelia 

Trişcă Rodica 

Baciu Rodica 

Mestecan Cornelia 

Morar Livia-Gina 

 

Raţiu Ioana 

Lung Dana 

04.04.2013 XI-D 25 
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2 Concursul de Proiecte 

tematice: “2013-Anul 

European al cetăţenilor” 

Baciu Rodica 

Călian Alexandrina 

Mestecan Cornelia 

Trişcă Rodica 

Boilă Narcisa 

Călbureanu Ana 

Morar Livia-Gina 

 

Râpaş O. 

Canciu D. 

 

04.04.2013 XI-D 28 

 

Vineri, 5 aprilie 2013 

Nr. 

Crt. 

Activitatea desfăşurata Profesor/i Profesori participanţi 

-direct 

Invitaţi Data Clasa/ele 

implicate în 

organizare 

Numar de 

elevi 

1 Sesiunea de comunicări ale 

profesorilor: Auxiliare 

curriculare 

Baciu Rodica 

Călian Alexandrina 

Damian Liana 

Mestecan Cornelia 

Trişcă Rodica 

Baciu Rodica 

Mestecan Cornelia 

Crişan Elena-Angela 

Gânscă Elena 

Câmpean Ioana – 
Maria 
Chifor Dorina – 
Cristina 
Lungu Ana 

Rus Gligore Emil 

Raţiu Ioana 

Lung Dana 

(CCD) 

Herman 

Pompilia 

(CCD) 

Conf. Univ. 

Dr.Ing. 

Crăciun 

Florina (UT) 

05.04.2013 XI-D 5 elevi 
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Rotar Adriana 

Corujan Ioana 

Chita Simona 

Stupar Mariana 

Toader Ancuţa 

Torge Ionica-Nadia 

Megyeri Maria 

Morar Livia-Gina 

Insp. Pop 

Cristian 

Insp. 

Hodorogea 

Anca 

Corpodean 

Otilia-

preşedinte CRP 

 

6. 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. 
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7. 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. 

8. 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.  

9. Analiza SWOT: 

a. Puncte tari: mulţi participanţi atât direct cât şi indirect (cu lucrări), lucrări interesante, promovare bună a şcolii 

b. Puncte slabe: unii profesori înscrişi în proiect nu au putut participa fiind înscrişi şi la alte activităţi în această săptămână 

“specială” 

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

d. Ameninţări: program încărcat pentru profesori 
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10. Recomandari cu sugestii de ameliorare a programului: găsirea unei alte perioade mai puţin încărcate cu activităţi,  pentru desfăşurarea 

acestui eveniment, pentru a putea participa mai mulţi profesori şi elevi. 

11. Anexe (fotografii şi produse obtinute) 

- CD-ul cu ISSN 

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