
Titlul proiectului:  

Există surse de “lumină” în Cluj ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Scop: -cunoşterea muzeelor din oraş şi a “comorilor” găzduite de acestea, implicarea elevilor in 

pregătirea, realizarea prezentărilor PPt, valorizarea prezentărilor prin realizarea de produse 

(desene,  articole, revista clasei a IX-a A). 

-motivarea elevilor să citească, să-şi dezvolte vocabularul şi de ce nu, să-şi dezvolte calităţile de 

oratori.  

Obiective: 

1. Să ştie să caute informaţii pe internet despre muzee şi alte puncte turistice din oraş. 

2. Să realizeze Prezentări Ppt cu imaginile şi informaţiile găsite. 

3. Să reţină/selecteze informaţii importante despre muzee şi alte 

atracţii culturale din oraş. 

4. Să-şi exprime în cuvinte şi în desene impresiile.  

5. Să colaboreze în echipă, să comunice, să prezinte. 

6. Să realizeze revista clasei. 

7. Să citească cărţi şi să poată face o prezentare a cărţilor citite.  

8. Să poată susţine un mic discurs în faţa colegilor. 

9. Să poată aplica în rezolvarea de exerciţii şi problema, cunoştinţele acumúlate (XII A) 



 

Perioada de desfasurare: 6-11 apr 2015 

Grup ţintă: elevi din clasa IX A, XII A 

Beneficiari:  

-elevii clasei IX A, XII A 

-profesorii implicaţi 

-părinţii elevilor 

-comunitatea locală 

 

Echipa de proiect/parteneri (pentru proiectele interclase, interscoli): 

-prof. Mestecan Cornelia-coordonator proiect clasa IX A 
-prof. Torge Nadia – coordonator proiect “Eu-europeanul de azi sau noi cititorii” 
 

Resurse umane: elevi din clasa IX A – o parte vor 

participa la activităţile proiectului clasei  IX - A şi o 

parte vor participa la proiectul D-nei Torge Nadia 

-elevii clasei XII A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse materiale: calculator, videoproiector, produse de papetărie, aparat foto, imprimantă 

 

 



 GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR:  

Nr. 
crt. 

Activitatea/clasa 
Strategii de 

realizare 

Perioada/ 
Locul de 

desfăşurare 

Respon- 
sabil 

Produse 
finale 

1. 

-Prezentare de Ppt-uri-
punctarea principalelor muzee 
şi principalelor puncte de 
atracţie din oras/Clasa IX A  
 
 
 
 
 
 
 
--Realizarea de desene cu 
idei/impresii , articole despre 
oraşul Cluj-Napoca, despre 
tinerii acestui oraş, despre NOI 
elevii din clasa IX-A  

-Ppt-uri despre 
muzeele din Cluj-
Napoca şi 
principalele 
atracţii culturale 
-discuţii pe 
marginea 
materialelor 
prezentate 
-completarea 
chestionarelor de 
satisfacţie 
 
-atelier de 
elaborare a 
desenelor şi 
articolelor 
-completarea 
chestionarelor de 
satisfacţie 

6 apr 2015 
6 ore 
Sala 6 

Mestecan 
Cornelia 

-prezentare 
Ppt 
-filme 
-chestionare 
de satisfacţie 
-fişa de 
monitorizare 
-Desene şi 
articole 
 

2. -„Matematica în viziunea mea” 
Clasa XII  
 
 
 
 
 
 
-Realizarea unei reviste care să 
cuprindă articole şi desene 
având ca punct de plecare-
impresiile despre oraşul 
nostru şi despre noi cetăţeni ai 
acestui oraş. 
Clasa IX A 
 
 

-Rezolvări de 
exerciţii şi 
probleme  
-completarea 
chestionarelor de 
satisfacţie 
 
 
exerciţiul 
-elaborarea 
desenelor  şi a 
articolelor 
-realizarea revistei 
-completarea 
chestionarelor de 
satisfacţie 

7 apr 2015 
2 ore (8-10) 
Sala 6 
 
 
 
 
 
7 apr 2015 
2 ore (8-10) 
în CDI 
 
4 ore (10-
14) 
Sala 6 
 
 

Mestecan 
Cornelia 
 
 
 
 
 
 
Mestecan 
Cornelia 
 
 

-chestionare 
de satisfacţie 
-fişa de 
monitorizare 
 
 
 
 
chestionare 
de satisfacţie 
-fişa de 
monitorizare 

3. -Realizarea revistei care să 
cuprindă articole şi desene 
având ca punct de plecare-
impresiile despre oraşul 
nostru şi despre noi cetăţeni ai 
acestui oraş. 
Clasa IX A 
 
 

-exerciţiul 
-elaborarea 
desenelor  şi a 
articolelor 
-realizarea revistei 
-completarea 
chestionarelor de 
satisfacţie 
 

8 apr 2015 
6 ore 
Sala 6 
 
 
 
 
 
 

Mestecan 
Cornelia 
 
 
 
 
 
 
 

 
-chestionare 
de satisfacţie 
-fişa de 
monitorizare 
-articole şi 
desene 
-proiectul 
revistei 
 



4. -„Matematica în viziunea mea” 
Clasa XII A 
 
 
 
 
 
-Finalizarea şi prezentarea 
revistei 
 
 
 

-Rezolvări de 
exerciţii şi 
probleme  
-completarea 
chestionarelor de 
satisfacţie 
 
-scrierea şi 
listarea revistei 
-completarea 
chestionarelor de 
satisfacţie 

9 apr 2015 
2 ore (8-10) 
 
 
 
 
 
9 apr 2015 
2 ore (8-10) 
în CDI 
4 ore (10-
14) 
Sala 6 
 
 

Mestecan 
Cornelia 
 
 
 
 
 
Mestecan 
Cornelia 
 
 

 
 
 
 
-chestionare 
de satisfacţie 
-fişa de 
monitorizare 
-Revista 
clasei IX A 
 

5. -„Matematica în viziunea mea” 
Clasa XII A 
 

-Rezolvări de 
exerciţii şi 
probleme  
-completarea 
chestionarelor de 
satisfacţie 
 

10 apr 2015-
2 ore (8-10) 

Mestecan 
Cornelia 
 

-chestionare 
de satisfacţie 
-fişa de 
monitorizare 

 
 

 

 

Monitorizare/evaluare: 

-evaluarea chestionarelor de satsfacţie 

-evaluarea posterelor, a desenelor  

-evaluarea revistei clasei-nr 1 

 

 

Întocmit de: 

Prof. MESTECAN CORNELIA 


