
 
 
 

 
 
 

Calendarul activităţilor: 
  

Primirea taloanelor de înscriere şi a prezentărilor 
lucrărilor şi înregistrarea electronică a celor 

înscrişi pe secţiuni:  
01.05.2009-20.09.2009 

 
Selectarea lucrărilor pentru participarea la 

simpozion şi confirmarea participărilor: 
 20.09.2009-25.09.2009 

 
Editarea cu ISSN a publicaţiei „Auxiliare 

curriculare şi portofolii ale elevilor” şi publicarea 
rezumatelor pe site-ul şcolii:  

25.09.2009 – 22.10.2009 
 

Elaborarea programului activităţilor pe secţiuni 
şi comunicarea acestuia participanţilor: 

 01.10.2009 – 15.10.2009 
 

Desfăşurarea activităţilor în cadrul secţiunilor:  
23.10.2009- 24.10.2009 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrese de contact: 

Cluj-Napoca 

Str. Paris, nr. 60 

Tel: 0264-534294, 0264-532665 

Fax: 0264-532115 

e-mail: comunicari2009@yahoo.com 

http://unirea.cj.edu.ro 

 

 
 

 

 
GRUPUL ŞCOLAR MATERIAL RULANT UNIREA, 

CLUJ-NAPOCA 
ÎN PARTENERIAT CU  

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, 
CLUJ-NAPOCA  

INSTUTUTUL DE PREGĂTIRE DIDACTICĂ 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI 
ŞI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ, 
CASA CORPULUI DIDACTIC, CLUJ 

 
ORGANIZEAZĂ  

SIMPOZIONUL  NAŢIONAL 
 
 

AUXILIARE CURRICULARE, 
PORTOFOLII ŞI PROIECTE ALE 

ELEVILOR 
 
 

Ediţia a VI-a 
 
 

23-24 octombrie 2009 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Vă invităm să participaţi la a şasea ediţie a 

simpozionului 

”Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor” 

care va avea loc în perioada 23-24 octombrie 2009, la 

Grupul Şcolar Material Rulant „Unirea” din Cluj-Napoca. 

Se vor organiza două secţiuni: 

1. Auxiliare curriculare, 

2. Proiecte tematice şi portofolii ale elevilor. 

Tema proiectelor pentru anul 2009, anul 

Internaţional al Astronomiei, este „Spectacolul 

Universului” 

 În scopul selectării lucrărilor participante, se vor 

trimite, prin mail la adresa  comunicari2009@yahoo.com  

următoarele: 

a. Talonul de participare completat 

 b. Un rezumat/ o prezentare a lucrării pentru publicare 

  Prezentările vor fi redactate respectând cerinţele din 

regulamentul de participare. 

 Taxa de participare de 40 RON, se achită la 

serviciul contabilitate al partenerului – coordonator, Grupul 

Şcolar Material Rulant “Unirea” din Cluj-Napoca, prin 

mandat postal sau prin ordin de plată în contul de Trezorerie 

al şcolii şi cuprinde şi costul publicaţiei. Dacă o persoană 

(autor/coordonator) se prezintă cu două lucrări, taxa de 

participare se va plăti o singură dată. Dacă se prezintă două 

sau mai multe persoane (autor/coordonator)  cu o singură 

lucrare, taxa se va încasa de la fiecare. Regulamentul de 

participare şi taloanele de participare în format electronic se 

găsesc pe site-ul scolii http://unirea.cj.edu.ro şi pe 

www.didactic.ro. 

Termen de inscriere: 20 septembrie 2009 

 

Program 
 

Secţiunea „Proiectetematice şi  portofoliiale elevilor”  
23 octombrie 

Grupul Scolar M.R. „Unirea”, str. Paris, nr. 60 
 
1430– Primirea participanţilor 
1500– Prezentarea  portofoliilor, proiectelor tematice 
       –  Premierea   elevilor   

 
Secţiunea „Auxiliarecurriculare” 

24 octombrie 
U.B.B. Cluj-Napoca, Institutul de Pregătire Didactică, str. 

Sindicatelor, nr.7 
 

900  – Primirea participanţilor 
1000– Prezentarea lucrărilor 

 

Prezentarea materialelor 
 Auxiliarele didactice prezentate pot fi realizate pe 
hârtie (caiete de lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, 
culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii 
practice, tutoriale etc.) sau pe suport magnetic (tutoriale, 
aplicaţii interactive, softuri educaţionale, prezentări etc.).  
 Sunt două tipuri de produse ale elevilor: portofoliile 
(rezultatul muncii elevului pe o perioadă de timp îndelungată 
- un semestru, un an şcolar, cuprinde seturi de fişe, teste, 
proiecte, teme pentru acasă etc), care vor fi evaluate după 
criteriile prezentate în regulamentul de participare sau pe 
pagina web a şcolii (http://unirea.cj.edu.ro/) şi proiectele 
tematice (lucrări practice, softuri, prezentări, postere, 
scenete, demonstraţii experimentale etc) prezentate în cadrul 
unui spectacol-concurs, la a căror evaluare va contribui 
publicul spectator. La ediţia a VI-a, în Anul Internaţional al 
Astronomiei,  vor fi acceptate numai proiecte ce se înscriu în 
tema „Spectacolul Universului”. 
  Pentru prezentarea fiecărui auxiliar/portofoliu vor fi 
alocate 20 min., din care: 10 min. pentru prezentarea propriu-
zisă şi 10 min. pentru discuţii. Proiectele tematice vor fi 
evaluate după prezentarea acestora. Timpul maxim alocat 
prezentării proiectului tematic este de 15 minute. 

 

 
 

 

Participanţii la simpozion vor beneficia de:  

 Certificate de participare acordate tuturor 

participanţilor. 

 Diplome şi premii elevilor pentru portofoliile şi 

proiectele prezentate. 

 Publicarea pe Internet la adresa: 

http://unirea.cj.edu.ro/   a prezentărilor lucrărilor. 

 Apariţia prezentărilor lucrărilor în publicaţie cu 

ISSN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru detalii privind desfăşurarea manifestării puteţi obţine 

informaţii de la: 

Dana Lung 

Cornelia Mestecan 

e-mail: comunicari2009@yahoo.com 

tel:0264-430395 

 

Pentru detalii privind plata taxei de participare puteţi obţine 

informaţii de la: 

AnaCăprar 

Ana Bucur 

Tel: 0264-532115  



REGULAMENT DE PARTICIPARE 
 
Înscriere 
Simpozionul „ Auxiliare curriculare şi portofolii ale elevilor” se organizează pe două 

secţiuni: 
1. Auxiliare curriculare. 
2. Proiecte tematice şi portofolii ale elevilor. 

 În scopul înscrierii şi selectării lucrărilor participante, se vor trimite, prin mail la adresa  
comunicari2009@yahoo.com următoarele: 

1. Talonul de participare completat. 
 2. Un rezumat/ o prezentare  a lucrării pentru publicarea broşurii simpozionului la Editura Casei 
Corpului Didactic din Cluj. 
 

 Cerinţe de tehnoredactare a rezumatului/prezentării 
 Prezentările vor fi redactate în Word, pe maximum 2 pagini, format A5, cu margini de 1,5 cm, 
şi vor conţine, în ordine: 

1. Titlul (majuscule, bold, Times New Roman, 12 ppt, aliniat pe stânga) 
2. Prenumele şi numele autorului şi/sau coordonatorului, (majuscule, italic, Times New Roman, 

11 ppt, aliniat pe stânga), 
3. Secţiunea (Times New Roman, 11 ppt, aliniat pe stânga), 
4. Denumirea instituţiei /instituţiilor, (Times New Roman, 11 ppt, aliniat pe stânga), 
5. Adresa de contact (e-mail, telefon), (Times New Roman, 11 ppt, aliniat pe stânga), 
6. Prezentarea/ rezumatul auxiliarului didactic, proiectului tematic, portofoliului elevului. 

(Times New Roman, 11 ppt, aliniat stanga-dreapta, la un rând), 
7. Referinţe bibliografice (2-3 titluri). (Times New Roman, 11 ppt, aliniat stanga-dreapta, la un 

rând), 
Exemplu: 

 Ionescu, M, (2007), Instrucţie şi educaţie, ediţia a III-a, Editura “Vasile Goldiş” University 
Press, Arad. 

 
 Prezentarea auxiliarelor, proiectelor, referatelor 
 Auxiliarele didactice prezentate pot fi realizate pe hârtie (caiete de lucru, ghiduri, portofolii 
de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii practice, tutoriale 
etc.) sau pe suport magnetic (tutoriale, aplicaţii interactive, softuri educaţionale, prezentări etc.).  
 Sunt două tipuri de produse ale elevilor: portofoliile (rezultatul muncii unui elev pe o 
perioadă de timp îndelungată - un semestru, un an şcolar, cuprinde seturi de fişe, teste, proiecte, 
teme pentru acasă etc), care vor fi evaluate după criteriile prezentate mai jos sau în pagina web a 
şcolii (http://unirea.cj.edu.ro/) şi proiectele tematice (lucrări practice, softuri, prezentări, postere, 
scenete, obiceiuri populare, demonstraţii experimentale etc. ale unui elev sau ale unei echipe/grupe 
de elevi) prezentate în cadrul unui spectacol-concurs, la a căror evaluare va contribui publicul 
spectator. Anul acesta, sub egida „Anul Mondial al Astronomiei”,  vor fi acceptate numai proiecte 
cu tema „ Spectacolul Universului”. 
 Pentru prezentarea fiecărui auxiliar/portofoliu vor fi alocate 20 min., din care: 10 min. pentru 
prezentarea propriu-zisă şi 10 min. pentru discuţii. Proiectele tematice vor fi evaluate după 
prezentarea acestora. Timpul maxim alocat prezentării proiectului tematic este de 15 minute. 
 
 Valorificarea şi diseminare 

Participanţii la simpozion vor beneficia de:  
 Certificate de participare acordate tuturor participanţilor. 
 Diplome şi premii elevilor pentru portofoliile şi proiectele prezentate. 
 Publicarea pe Internet la adresa: http://unirea.cj.edu.ro/   a prezentărilor lucrărilor. 



 Apariţia prezentărilor lucrărilor în publicaţia „Auxiliare curriculare şi portofolii ale elevilor” 
cu ISSN la Editura Casei Corpului Didactic Cluj 

 
Precizări finale 
 
  Nerespectarea termenelor sau a cerinţelor de tehnoredactare duce automat la respingerea 
lucrării. Neacceptarea unei lucrări va fi comunicată în timp util. 
 Taxa de participare de 40 RON, se achită la serviciul contabilitate al partenerului – 
coordonator, Grupul Şcolar Material Rulant “Unirea” din Cluj-Napoca, prin mandat postal sau prin 
ordin de plată în contul de Trezorerie al şcolii, într-o perioadă ce va fi comunicată ulterior înscrierii 
şi cuprinde şi costul publicaţiei.  Dacă o persoană (autor/coordonator) se prezintă cu două lucrări, 
taxa de participare se va plăti o singură dată. Dacă se prezintă două sau mai multe persoane 
(autor/coordonator)  cu o singură lucrare, taxa se va încasa de la fiecare.  
 Publicaţia se va realiza anticipat activităţilor din cadrul celor două secţiuni şi va fi ridicată de 
către participanţi cu ocazia susţinerii lucrării. Pentru candidaţii înscrişi şi admişi dar care nu pot 
participa lucrările vor fi trimise prin curierat, cu plata la primire ( taxa de curierat nu este inclusă în 
taxa de participare). 
 Termenele activităţilor sunt specificate în pliantul de promovare. 



Criterii de evaluare a portofoliilor:  

CRITERII DE EVALUARE Ponderea 
punctajului 

OBSERVAŢII 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

CONŢINUT: 

LISTE CU TEME- (sumar), argumentare 

DIVERSITATEA TEMELOR DIN PORTOFOLIU- 
rezumate, eseuri, articole, referate, comunicări, fişe 
individuale de studiu, proiecte şi experimente, temele de 
zi cu zi, probleme rezolvate, rapoarte scrise (de realizare 
a proiectelor), teste şi lucrări semestriale, chestionare de 
atitudini, înregistrări, fotografii care reflectă activitatea 
desfăşurată de elev individual sau împreună cu colegii 
săi,observaţii pe baza unor ghiduri de 
observaţii,reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce 
lucrează, autoevaluări scrise de elev sau de membrii 
grupului, interviuri de evaluare, alte materiale, hărţi 
cognitive, contribuţii la activitate care reflectă 
participarea elevului / grupului la derularea şi 
soluţionarea temei date, viitoare obiective pornind de la 
realizările curente ale elevului / grupului, pe baza 
intereselor şi a progreselor înregistrate, comentarii 
suplimentare şi evaluări ale profesorului , ale altor 
grupuri de învăţare şi/sau ale altor părţi interesate, de 
exemplu părinţii. 

  

  

  

  

  

  

40  

Punctaj: 

 CALITATEA PRODUSELOR DIN 
PORTOFOLIU: 
-existenţa corecturilor profesorului 
-existenţa notei 
-adecvarea la teme 
-existenţa a minim 3 resurse bibliografice 

20 

Punctaj: 

 ESTETICA- 
 -tehnoredactare 
-calitatea imaginilor 
-punere în ordine cronologică 

20 

Punctaj: 

 ORIGINALITATE 
CREATIVITATE 20 

Punctaj: 

  TOTAL 

 



TALON DE PARTICIPARE 
-PROIECTE TEMATICE: ANUL INTERNAŢIONAL AL ASTRONOMIEI - 

 
 

 
AUTOR/AUTORI: 

NUME………………………….………............. 

PRENUME…………………….………..........… 

NUME………………………….…..........…...… 

PRENUME…………………….………..........… 

NUME………………………….……..…........... 

PRENUME…………………….……..............… 

COORDONATOR/COORDONATORI: 

NUME………………………….……………… 

PRENUME…………………….…………….... 

SPECIALITATE……………………………… 

NUME………………………….……………… 

PRENUME…………………….……………… 

SPECIALITATE……………………………… 

NUME………………………….……………… 

PRENUME…………………….……………… 

SPECIALITATE……………………......……… 

 

ŞCOALA………………………………...……... 

LOCALITATEA/JUDEŢUL …………………... 

.............................................................................. 

TEL / E-MAIL: .................................................... 

….......................................................................... 

TITLUL PROIECTULUI: 

…………………………..……...….……………

……………………………..................................

.............................................................................. 

ECHIPAMENTUL NECESAR PREZENTĂRII: 

 COMPUTER 

 RETROPROIECTOR 

 VIDEOPROIECTOR 

 DVD PLAYER  

 TELEVIZOR 

 ACCES INTERNET 

 ALTE MIJLOACE: ............................ 
 
* ESTE OBLIGATORIE COMPLETAREA TUTUROR 
CÂMPURILOR 

 



TALON DE PARTICIPARE 
-AUXILIARE CURRICULARE- 

 
AUTOR/AUTORI: 

NUME………………………….……….……… 

PRENUME…………………….………..……… 

SPECIALITATE…………………………..…… 

ŞCOALA………………………………......…… 

LOCALITATEA/JUDEŢUL ……………...…… 

.............................................................................. 

TEL / E-MAIL:…................................................ 

............................................................................. 

NUME………………………….……….……… 

PRENUME…………………….………..……… 

SPECIALITATE…………………………..…… 

ŞCOALA………………………………......…… 

LOCALITATEA/JUDEŢUL ……………...…… 

.............................................................................. 

TEL / E-MAIL:…................................................ 

............................................................................. 

NUME………………………….……….……… 

PRENUME…………………….………..……… 

SPECIALITATE…………………………..…… 

ŞCOALA………………………………......…… 

LOCALITATEA/JUDEŢUL ……………...…… 

.............................................................................. 

TEL / E-MAIL:…................................................ 

............................................................................. 

TITLUL AUXILIARULUI: …………......…… 

…………..……….……………..………………

……………........................................................ 

ECHIPAMENTUL NECESAR PREZENTĂRII: 

 COMPUTER 

 RETROPROIECTOR 

 VIDEOPROIECTOR 

 DVD PLAYER  

 TELEVIZOR 

 ACCES INTERNET 

 ALTE MIJLOACE: ............................ 
 
* ESTE OBLIGATORIE COMPLETAREA TUTUROR 
CÂMPURILOR 



TALON DE PARTICIPARE 
-PORTOFOLII ALE ELEVILOR- 

 
 

 

AUTOR: 

NUME………………………….…….................................................................................………………… 

PRENUME……………….................................................................................…….……………………… 

COORDONATOR: 

NUME………………………….…….................................................................................………………… 

PRENUME……………….................................................................................…….……………………… 

ŞCOALA…………………..................................................................................……………...…………… 

LOCALITATEA/JUDEŢUL ……..................................................................................…………………… 

TEL./E-MAIL: ............................................................................................................................................... 

TITLUL ( TEMA) PORTOFOLIULUI:  ………………………………………………………………….. 

……..……….…………………………………………………………………………………………….… 

ECHIPAMENTUL NECESAR PREZENTĂRII: 

 COMPUTER 

 RETROPROIECTOR 

 VIDEOPROIECTOR 

 DVD PLAYER  

 TELEVIZOR 

 ACCES INTERNET 

 ALTE MIJLOACE: ............................ 
 
 
 

* ESTE OBLIGATORIE COMPLETAREA TUTUROR CÂMPURILOR 
 


