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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 

 

3. Activităţi derulate:   

 Semnarea acordului de parteneriat cu ISJ Cluj, CCD Cluj, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Tehnică – oct - nov 2016 -prof. Mestecan 

Cornelia şi partenerii implicaţi: d-l insp. prof. Pop Cristian, D-na insp. Prof. Hodorogea Anca Cristina, d-na metodist, prof. dr.  Lung Dana, d-

na şef de lucrări dr. ing. Dobocan Corina, d-na lect. univ. dr. Stan Cornelia 

 Înscrierea în calendarul de activităţi pe anul 2016-2017 al CCD-Cluj-octombrie-2016- prof. Mestecan Cornelia, d-na metodist, prof. dr.  

Lung Dana 

 Înscrierea în CAER CLUJ 2017 – noiembrie 2016 -prof. Mestecan Cornelia 
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 Anunţarea simpozionului direct prin email, pe www.didactic.ro, pe site-ul CCD Cluj, pe site-ul ISJ Cluj, pe 

https://simpozionauxiliare.wordpress.com/   - decembrie-2016-martie-2017-prof. Mestecan Cornelia, d-na metodist, prof. dr.  Lung Dana 

 Monitorizarea şi centralizarea înscrierilor până în 31 martie 2017 -prof. Mestecan Cornelia 

 Realizarea materialului pentru publicarea pe CD-ul simpozionului cu ISSN (1-15 aprilie 2017)- prof. Mestecan Cornelia 

 Publicarea CD-ului (19 aprilie - 9 mai 2017) - prof. Mestecan Cornelia 

 Realizarea materialelor publicitare (2 - 5 mai 2017)-prof. Călian Alexandrina, prof. Sabău Dan, prof. Crişan Angela 

 Realizarea diplomelor şi imprimarea lor (19 aprilie – 5 mai 2017) – prof. Mestecan Cornelia 

 Realizarea evaluării proiectelor şi portofoliilor înscrise în simpozion ( conform regulament)-30 aprilie-10 mai 2017- comisia de evaluare : 

prof. Toader Ancuţa, prof. Trişcă Rodica, prof. Torge Nadia, prof. Silaghi Diana 

 Concursul “Portofolii ale elevilor” – 19 mai 2017 (echipa de proiect) 

 Concursul “Proiecte ale elevilor” – 19 mai 2017 (echipa de proiect) 

 Simpozion cadre didactice “Auxiliare curriculare” – 19 mai 2017 (echipa de proiect) 

 Trimiterea corespondenţei (mapele simpozionului) participanţilor din ţară (25 mai -15 iunie 2017)- prof. Mestecan Cornelia 

 Publicarea pe blogul https://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. RĂDUŢ IOANA, prof. TRIŞCĂ RODICA, prof. TORGE NADIA, prof. SILAGHI DIANA, prof. CRIŞAN ANGELA, prof. 

TOADER ANCUŢA, bibliotecar ŞINCAI MARGARETA. 

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

 Resurse umane:  Echipa de proiect -8 membrii + 6 parteneri + 10 elevi 

 Participanţi înscrişi la Simpozion:  

 63 cadre didactice (41-participanţi –direct, 22-participanţi indirect),   

 41 cadre didactice din Cluj-Napoca,  

 3 cadre didactice din jud. Cluj,   
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 4 cadre didactice din jud. Dâmboviţa,  

 1 cadru didactic din jud. Argeş,  

 1 cadru didactic din jud. Suceava,  

 1 cadru didactic din jud. Maramureş, 

 1 cadru didactic din jud. Gorj, 

 3 cadre didactice din jud. Olt, 

 5 cadre didactice din jud. Galaţi 

 1 cadru didactic din jud. Bihor 

 2 cadre didactice di jud. Bacău 

 160 elevi (138 participanţi – direct (prin reprezentanţi), 22 participanţi – indirect ) – 11  reprezentanţi ai elevilor din 6 

clase implicate în proictele pe care le-au desfăşurat, 2 elevi şi-au prezentat proiectul propriu, 13 elevi şi-au prezentat 

portofoliul propriu. 

 108 elevi din Cluj-Napoca 

 26 elevi din jud. Cluj 

 1 elev din jud. Dâmboviţa 

 1 elev din jud. Suceava 

 24 elevi din jud. Galaţi 

 Lucrări înscrise în Simpozion: 56 

 41 la secţiunea “Auxiliare curriculare” ale cadrelor didactice 

 6 la secţiunea “Portofolii ale elevilor” 

 9 la secţiunea “Proiecte ale elevilor cu tema : “ÎMPREUNĂ PROMOVĂM VALORI FUNDAMENTALE: ADEVĂR, FRUMOS ŞI 

TOLERANŢĂ” 

 

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

 Resurse financiare: fonduri proprii 
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6. Rezultatele concursului “Portofolii ale elevilor” 

Nr. Crt. Titlul portofoliului Autori Profesor 
coordonator 

Şcoala/Localitatea Premiul 

 
1. 

O CĂLĂTORIE ÎN 
TERMODINAMICĂ 
 

GHIRBICEAN DENISA-
MĂDĂLINA, LUDOŞAN 
HERECLEEA MARIA 

MORA ANCA 
LICEUL TEORETIC “LUCIAN 
BLAGA”, CLUJ-NAPOCA 

I 

 
 

2. 

 
INVESTIŢIA  ÎN  
MERCHANDISING – NOUA  
AFACERE 

 

TOŞA LĂCRĂMIOARA, BĂRAŞ 
ANDRA, BERINDEAN 
EMANUELA, HODIŞ SIMONA, 
MAN DIANA, DOBOŞ ANDA 

RĂDUŢIU 
GEORGETA 
OLIMPIA 

COLEGIUL ECONOMIC 
"IULIAN POP", CLUJ-
NAPOCA  

II 

 

7. Rezultatele concursului “Proiecte ale elevilor” 

Nr. crt. Titlul proiectului Autori Profesor 
coordonator 

Şcoala/Localitatea  Premiul  

1.  
CERCUL DE LECTURĂ ,,BUFNIȚELE 
CITITOARE”, CARTEA-SURSĂ DE 
VALORI FUNDAMENTALE  

MARTON DORA 
ESZTER, KUN MARK 
ROLAND 

DRĂGOI MONICA 
DACIANA 

LICEUL TEORETIC ,,APACZAI 
CSERE JANOS” , CLUJ-
NAPOCA 

I 

2.  
NUNTA DE IERI SI DE AZI 
 

VAIDA ROBERT, 
RUSU DAIANA 

FEKETE MARIA 
IOANA  

COLEGIUL TEHNIC “DOCTOR  
IOAN RATIU", LOC. TURDA, 
JUD. CLUJ 

I 

3.  
DATINI ALE SATULUI ROMÂNESC  
 

ELEVII CLASEI XI-B 
RUS CAMELIA 
TEODORA 

COLEGIUL TEHNIC ,,RALUCA 
RIPAN’’, CLUJ-NAPOCA 

II 

4.  
STOP BULLYING – ÎMPARTE 
PRIETENIE! 
 

ELEVII CLASEI X-C 

STANCIU 
NICOLETA, 
ANDRONACHE 
MIHAELA 
CERASELA 

COLEGIUL NATIONAL DE 
AGRICULTURA SI 
ECONOMIE, TECUCI, JUD. 
GALATI  

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

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

CRISTINA 

 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), reprezentată prin D-na şef de lucrări dr. ing. DOBOCAN 

CORINA ADRIANA 

 Universitatea de Ştiinţe agricole şi Medicină veterinară, Cluj-Napoca (Departamentul pentru pregătirea personalului didactic)-
reprezentată prin D-na conf.univ.dr. ROMAN  IOANA şi D-na lector univ. dr. FĂRĂGĂU MIRELA 
 

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 al echipei manageriale); CD-ul (ISSN) cu lucrările 

prezentate la simpozion. 
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 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: nu toate cadrele didactice cunosc exact ce înseamnă auxiliar sau proiect 

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

d. Ameninţări:  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 

13. Anexe (fotografii şi produse obtinute) 

- CD-ul cu ISSN 

- Site-ul  simpozionului realizat şi administrat de prof. MESTECAN CORNELIA : https://simpozionauxiliare.wordpress.com/    

 

 

 



                                                                                                                                       

Pag 7 din 9 
 

 

                                                  

 

         

 

 

 



                                                                                                                                       

Pag 8 din 9 
 

 

 

                                         

         

 

 

 



                                                                                                                                       

Pag 9 din 9 
 

 

                                                     

 

 

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

                                                     Director,                                                                             Coordonator Simpozion, dir. adj. 

                                            Prof. Răduţ Ioana Margareta                                                       prof. Mestecan Cornelia 


