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Comisia metodică Organizare şi participări la activităţi extracurriculare  

Comisia Disciplinelor 

Umaniste 

Prof. ROTAR ADRIANA  
 Organizare şi participare la Balul Bobocilor 
 Participare la tombola Crucea Roşie cu clasa XI A 
 Ca membru al Comisiei de disciplină din școală am încercat să consiliez elevii cu probleme de 

comportament și să îi îndrept spre psihologul școlar, cu care am o colaborarea foarte bună. 
 Ținerea unor lecții de dirigenție pe aceste teme cu aplicarea unor chestionare elevilor și părinților și 

desfășurarea unui Proiect de combatere a violenței împreună cu psiholog Diana Selegean. 
 Cercul de pictura al scolii 
 Vizită la Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, Cluj-Napoca 
 Participare la activităţlie din cadrul proiectului Eco şcoala 
 Emisiune la Radio Renașterea 
 Elaborarea subiectelor pentru Olimpiada de Religie, fazele locala și județeană. 
 Membru al Comisiilor de Organizare și a celor de Evaluare în cadrul Olimpiadei de Religie, faza locala,  
 organizator al Festivalului de tradiții și obiceiuri- „Nicolae Ivan.”   
 Proiectul educațional  Cuvântul -  Bucuria sufletului, Lumina minții, în parteneriat direct cu Școala 

„Horea„ și participarea altor 11 școli din județul Cluj. 
 Parteneriat permanent cu Parohia Sfantul Dimitrie cel Nou, Cluj-Napoca 
 Parteneriat cu Colegiul Tehnic Energetic. 
 Parteneriat cu Casa Corpului Didactic în vederea derulării unui Curs de formare cu titlul Jocul didactic 

în predarea  modernă a disciplinei Religie, la care eu voi participa în calitate de forrmator. 
 Pregătirea elevilor pentru etapa locala a Olimpiadei de Religie care s-a desfasurat  în ianuarie 2014 
 Parteneriat cu ASCOR Cluj, pentru derularea Programului „Vreau să aflu,” un proiect care vizează 

educaţia sexuală, la toate clasele din școală 
 

Prof. TORGE NADIA  

 Cercul de lectura – doua intalniri pe luna 
 Activităţile Clubului ActImpact (săptămânal-joi) 
 Târgul de Crăciun,  Crăciunul de poveste -18.12.2014 (membrii Clubului ActImpact) 
 Călător prin Europa – membru în echipa de proiect, coordonator Eva Fenechiu-27.11.2014 
 Cea mai înfricoşătoare poveste de Halloween – 30.10.2014-coordonator proiect (alături de prof. 

Eva Fenechiu) 
 Cuvântul-bucuria sufletului, lumina minţii – membru în comisia de organizare -12.12.2014 
 Proiectul Prolectura – texte audio 
 S-a realizat raportarea pentru proiectul Lider european – Europa Casa Noastra – excursie la 

Bruxelles in vacanta de primavara a acestui an scolar  
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 Proiectul  “Eu-europeanul de astazi sau noi cititorii”  vizeaza dezvoltarea gustului pentru lectura. In 
cadrul acestui proiect s-a organizat o vizita la Biblioteca Judeteana Octavian Goga (au participat elevi 
din calasa a X C si XI A).  

 Alta activitate a fost vizita lui Victor Miron, promotorul campaniei “Cărţile pe faţă” – discurs 
prolectura pentru elevi.  

 Activitatea de impodobire a Bradului literar (elevii cl. a IX-a C). 
 La multi ani, Mihai Eminescu ! – 15.01.2015 
 Concursul de lectura – Lectura ne face mai bogati – in cadrul Clubului Impact s-a realizat proiectul 

Lumi nevazute – vizita la Scoala Speciala pentru Deficienti de Vedere ( 400 lei – fonduri 
nerambursabile obtinute in urma unui concurs de proiecte organizat la nivel national) – 22.01.2015- 
au participat din partea şcolii şi prof. Meteş Daniela , dir. adj. Răduţ Ioana 

 Participare cu proiect la– Gala Nationala a Societatii Civile Tinere Covasna 2014 – s-a obţinut Locul 
I in competitia de proiecte – împreună cu prof. Caldare Constantin 
 

PROF. RĂZOR ALEXANDRINA 
 A participat cu clasa la activitatea – discurs prolectură – Victor  Miron – promotorul campaniei “Cărţile 

pe faţă” 
 
PROF. BUNA ALINA  

 A coordonat  “Thanksgiving” – scenetă realizată cu elevi – 27.11.2014 
 A coordonat şi realizat activitatea “Ziua Limbilor Străine”- prezentare de afişe, planşe cu diferite 

limbi ale lumii – 26.09.2014 
 Participare la Proiectul de prevenire a consumului de droguri si etnobotanice- împreună cu 

coordonatorul proiectului prof. psih. Diana Salagean 
 

PROF. FENECHIU EVA 
 A coordonat şi realizat împreună cu  prof. Torge Nadia activitatea “Cea mai infricoşătoare poveste de 

Halloween” – 31.10.2014 
 A coordonat şi realizat activitatea ”Ce inseamnă pentru tine România ?” - expoziţie cu opiniile 

elevilor conturate in harta geografică a României – 03.12.2014 – împreună cu Prof. Sabău Dan, Prof. 
Meteş Daniela 

 A coordonat echipa de proiect ( prof. Fenechiu Eva, Prof.Torge Nadia, Prof. Meteş Daniela, Prof. 
Mestecan Cornelia, Prof. Boilă Narcisa)  „Călător prin Europa” în cadrul Festivalului Şanselor Tale 
– 27.11.2014 

 A participat cu clasa XII E la proiectul „Călător prin Europa” în cadrul Festivalului Şanselor Tale – 
27.11.2014 

 Ziua Armatei Romane – 25 octombrie 2014 – competitii sportive- împreună cu prof. Caldare 
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Constantin 
 A organizat activitate cu ocazia “Zilei mondiale a educatiei “– 5 octombrie 2014 

 
PROF. LUNGU ANA 

 Participare la realizarea revistei şcolii 
 A participat la activitatea “Cea mai infricoşătoare poveste de Halloween” – 31.10.2014 
 A participat la vizita la Biblioteca Judeteana Octavian Goga (au participat elevi din calasa a X C si XI A). 

 
PROF. CALDARE CONSTANTIN 

 Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – fotbal baieti si fete – locul III – etapa pe municipiu 
 Cupa Ligii Liceelor – baschet si fotbal baieti 
 Concursuri sportive pe clase – fotbal, tenis de masa, baschet 
 Participare cu proiect la– Gala Nationala a Societatii Civile Tinere Covasna 2014 – s-a obţinut     

Locul I in competitia de proiecte – împreună cu prof. Torge Nadia 
 Ziua Armatei Romane – 25 octombrie 2014 – competitii sportive- împreună cu prof. Fenechiu Eva 

 
PROF. ABRUDAN ANDA 

 A participat la activităţile din proiectul Eco şcoala 
  

Comisia Disciplinelor  

Reale 

Prof. MESTECAN  CORNELIA 
 a realizat consultaţii la matematică miercuri ora 14-15 
 a început pregătirile pentru concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici” 
 în calitate de coordonator a refăcut materialele (regulament, fişe de evaluare porofolii şi proiecte) 

pentru proiectul Simpozionul Naţional „Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor” – ediţia 
a X-a 

 activitatea de semnare a protocolului de  parteneriat în cadrul proiectului, cu  
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, 
 Casa Corpului Didactic Cluj,  
 Universitatea  “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca (Facutatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei),  

Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 
 Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (Facultatea de Construcţii de Maşini, Departamentul: Ingineria 

Proiectarii şi Robotică) 
activitate la care au participat  prof. Baciu Rodica pentru Universitatea Tehnică, prof. Lung Dana Liliana 
pentru CCD Cluj şi prof. Mestecan Cornelia pentru ISJ Cluj şi Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. 

 postarea de anunţuri despre proiect au fost realizate pe site-urile ISJ şi CCD Cluj de către prof. metodist 
Lung Dana Liliana –persoana de legătură în parteneriat din partea CCD Cluj şi pe site-urile 
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http://www.didactic.ro/,  http://iteach.ro/ , au fost realizate de prof. Mestecan Cornelia 
 trimitere prin email de anunţuri legate de organizarea Simpozionului la toate cadrele didactice din Lic. 

Tehn. Alexandru Borza, toate cadrele didactice din baza de date a proiectului, de către prof. Mestecaan 
Cornelia 

 actualizarea blogului simpozionului  https://simpozionauxiliare.wordpress.com/ , realizată de către 
prof Mestecan Cornelia 

 Cunoşterea zonei în care este amplasată şcoala-Clasa IX A - 22.09.2014  
 Particpare la Balul Bobocilor –After  8 – cu clasa IX A - 06.11.2014  
 Participarea la Festivalul Şanselor tale la nivel de liceu – proiectul  “Călător prin Europa” –clasa IX A – 

IRLANDA  - 26-27.11.2014 
 Sărbătorim “Moş Crăciun” – Clasa  IX A – 18.12.2015 

 Vizionare film – Finlanda – fenomen” – documentar despre sist de învăţământ din Finlanda – Clasa  IX 
A – 13.01.2015 

 A demarat proiectul – Simpozionul Naţional “Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor” 
ediţia a X-a 
 

Prof. CIUPE LENUŢA 
 Participarea la intalnirile EcoScoala 
 a realizat consultaţii la biologie  joi ora 14 – 15 
 Participare la Baza Nationala de pregatire a voluntarilor pentru prim ajutor si interventie in situatii de 

urgenta - Septembrie – decembrie 2014 – Valea Ierii (activitate organizată la nivel de judeţ) 
 WDA –Actiuni de ecologizare – şcoală – 7 noiembrie 2014 
 Particpare la Balul Bobocilor, 06.11.2014 
 Poveste de Craciun – 17.12.2014 
 Participarea la Festivalul Şanselor tale la nivel de liceu – proiectul  “Călător prin Europa” – Clasa XII B - 

27.11.2014  - „Danemarca” 
 

Prof. STUPAR MARIANA 
 A realizat consultaţii la chimie joi ora 14-15 şi vineri ora 14-15 
 Participarea la intalnirile EcoScoala 
 A inceput pregatirea suplimentara pentru olimpiada de chimie a liceelor tehnologice “Petru Poni” 
 A participat la Balul Bobocilor,  noiembrie After Eight 
 Ziua mondială a educaţiei, 5 octombrie 2014, referat 
 Eu -europeanul de azi sau noi cititorii - Proiect judetean – coordonator  Torge Nadia 
 Vizita la Biblioteca Judeteana  Octavian  Goga 
 Lumi nevazute – activitate la Scoala Speciala pt. Deficienti de Vedere Cluj -Napoca 

http://www.didactic.ro/
http://iteach.ro/
https://simpozionauxiliare.wordpress.com/
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 Calator prin Europa / coordonator Eva Fenechiu- noiembrie 2014 
 Poveste de Craciun - Paricipare cu decoratiuni  “Eco”la Targul de Craciun 
 Traditii si obiceiuri de Craciun-–colinzi ,venirea lui Mos Craciun, impartirea cadourilor 

 
Prof. LUMEI TIBERIU  

 Pregatirea suplimentara a elevilor, clasa XII C, XII D,  marţi 14-15 
 A realizat programul de consultaţii la nivel de catedră 
 A participat la Balul Bobocilor,  6.11.2014 - After Eight 
 Vizitarea muzeului Etnografic al Transilvaniei -12.11.2014 - clasa XIII s 
 Evenimentul “Ziua Armatei”-17.10.2014 – clasa XIII s 
 Combaterea violentei sustinut de ofiteri ai Jandarmeriei Romane- 15.11. 2014- clasele a IX-a 

 
Comisia Disciplinelor 

Tehnice 

 Prof. CÂLNICEAN MARIA 
 Activităţi de igienizare în sera şcolii – clasa X C – sept 2014 
 Participare activitate Ziua Armatei – clasa X C – 25  oct 2014 
 Participare la activităţile proiectului Eco şcoala – 20.11.2014 – tema - Nimic nu se pierde, nimic nu se 

câştigă totul se transformă-realizarea de jucării din material reciclate(mămăruţe, albinuţe, etc.) 
 Participare cu clasa X C la Balul Bobocilor -6.11.2014 
 Organizare şi participare la activitatea - Tradiţii şi obiceiuri de crăciun – clasa X C 
 Organizare şi Participare la activitatea “MESAJE DE CRĂCIUN”ŞI CONCERT DE CRĂCIUN- 15-

19.12.2014 
 Organizare şi Participare la activitatea  “ Târgul de Crăciun”  - clasa  IX C prof. – 17. 12.2014 
 Vizită de documentare la USAMV 
 Pregatirea pentru participarea elevilor la olimpiadele si concursurile scolare. 
 Participare la proiectul –CĂLĂTOR PRIN EUROPA – clasa X C – 27.11.2014 

 
Prof. SABĂU DAN 

 Participare la activitatea “1 Decembrie” – 1.12.2014 – parteneriat cu alte clase 
 Participare la activitatea “COLINDE DE CRĂCIUN” – 27.11.2014 – parteneriat cu alte clase 
 Participare la activitatea “POVESTE DE CRĂCIUN” – 17.12.2014 – parteneriat cu alte clase 
 Organizare şi Participare la activitatea  “MESAJE DE CRĂCIUN” – 15-19.12.2014 – parteneriat cu alte 

clase 
 Organizare şi participare la activitatea “TÂRGUL DE CRĂCIUN” – 17.12.2014 – clasa XII E 
 Organizare şi participare la activitatea “VIZITĂ LA SPITALUL DE NEUROCHIRURGIE”– 18.12.2014– 

clasa XII E 
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Prof.  TOADER ANCUŢA 
 Coordonator / organizator activitate în cadrul proiectului “NOI CATRE VIITOR” -  tema :  Modele in 

viata- primul pas spre success- cu elevii  de la Eco şcoala – 21.01.2015 
 Participare la Balul Bobocilor – 6.11.2014 
 Participare la proiectul –CĂLĂTOR PRIN EUROPA – clasa XII D – 27.11.2014 
 Organizare şi participare la proiectul  “MESAJE DE CRĂCIUN” – 15-19.12.2014 
 Participarea la proiectul “CUVANTUL- BUCURIA” SUFLETULUI, LUMINA MINTII -  clasa XII D – 

17.12.2014 
 Pregatirea pentru participarea elevilor la olimpiadele si concursurile scolare. 
 Organizarea intalnirii dintre conducerea scolii si reprezentantii agentilor economici unde sunt instruiti 

elevii scolii noastre 
 
Prof. ANDRESAN ANA DANIELA 

 Participare cu 3 elevi din anul I PL (Csalai Teodora, Calian George, Nadasan Nicolae Doru) – premiul I – 
la concursul Atractii turistice-traditii si obiceiuri,gastronomie si cultura – ediţia a II-a – Colegiul 
,,Emil Negrutiu’’, Turda – 12.12.2014 

 
PROF. METEŞ DANIELA 

 Vizită de documentare la Universitatea Tehnică 
 Participarea  la concursul tehnico-ştiinţific” Fii o săptămană profesor de ştiinţe” la secţiunea de 

comunicări ştiinţifice pentru elevi cat şi la secţiunea planşe – clasa XII C  
 Participare la activităţile din proiectul Eco şoala 
 Participare la proiectul –CĂLĂTOR PRIN EUROPA – clasa XII C – 27.11.2014 
 Participare la proiectul  “MESAJE DE CRĂCIUN” – 15-19.12.2014 

 
PROF. CRIŞAN ANGELA 

 Vizită de documentare la Universitatea Tehnică 
 Pregatirea pentru participarea elevilor la olimpiadele si concursurile scolare. 
 Participare la activităţile din proiectul Eco şoala 
 Participare la proiectul –CĂLĂTOR PRIN EUROPA – clasa IX C – 27.11.2014 
 Participare la proiectul  “MESAJE DE CRĂCIUN” – 15-19.12.2014 

 
PROF. BOILĂ NARCISA  

 Organizarea evenimentului Festivalul Toamnei editia III 
 Pregatirea pentru participarea elevilor la olimpiadele si concursurile scolare. 
 Participare la proiectul –CĂLĂTOR PRIN EUROPA – clasa X A – 27.11.2014 
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PROF. FARMACIUC RODICA 
 Organizarea evenimentului Festivalul Toamnei editia III 
 Pregatirea pentru participarea elevilor la olimpiadele si concursurile scolare. 
 Participare la proiectul –CĂLĂTOR PRIN EUROPA – clasa XII  A – 27.11.2014 

 
PROF. DAMIAN LIANA 
 Pregatirea pentru participarea elevilor la olimpiadele si concursurile scolare. 
 
PROF. RĂDUŢ IOANA 
 Organizarea intalnirii dintre conducerea scolii si reprezentantii agentilor economici unde sunt instruiti 

elevii scolii noastre 
 
M.I. BALASZ ALEXANDRU 

 Organizarea intalnirii dintre conducerea scolii si reprezentantii agentilor economici unde sunt instruiti elevii 

scolii noastre 

 


