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RAPORT DE AUTOEVALUARE 

 
 Întocmit de către Asociaţia pentru Promovarea Cooperării în Educaţie  din Oradea în 
cadrul proiectului Masă Critică pentru Educaţie de Calitate, prin Politici Publice Fundamentate pe 

Cercetare 
 
 Asociaţia pentru Promovarea Cooperării în Educaţie din Oradea a participat în calitate de 
partener al proiectului Masă Critică pentru Educaţie de Calitate, prin Politici Publice Fundamentate pe 

Cercetare. În cadrul acestuia, membri săi au participat şi desfăşurat următoarele activităţi: 
I. activităţi directe ale proiectului: 

• participarea la seminarul desfăşurat în perioada 11-13 decembrie 2015 la Cluj-
Napoca (reprezentanţi – Simona Laurian-Fitzgerald, preşedinte Asociaţie, Carmen 
Popa şi Carlton Fitzgerald, membrii în Consiliul Director APCE); 

• participarea la cursul de formare desfăşurat în perioada 26-28 februarie 2016 la 
Cluj-Napoca (reprezentanţi – Simona Laurian-Fitzgerald, preşedinte Asociaţie, 
Carlton Fitzgerald, membrii în Consiliul Director APCE); 

II. activităţi de diseminare: 
• promovarea obiectivelor şi activităţilor proiectului în cadrul adunării generale a 

membrilor APCE, organizate de APCE în data de 7 noiembrie 2015; 
• promovarea obiectivelor şi activităţilor proiectului în cadrul Conferinţei naţionale 

cu participare internaţională: Repere practice în predarea la clasa pregătitoare, 
organizate de APCE, Şcoala Alethea, coaliţia CALIEDU, Universitatea din Oradea 
din 5-7 noiembrie 2015; 

• promovarea reţelei CALIEDU în cadrul workshop-ului „Predarea centrată pe 
elev/student” organizat de Asociaţia pentru Promovarea Cooperării în Educaţie 

din Oradea în data de 11 februarie 2016; 
• participarea la dezbaterea publică cu tema „Marketing-ul şi creşterea organizaţiilor 

non-guvernamentale” organizată de Universitatea din Oradea în data de 18 martie 
2016 

• promovarea reţelei CALIEDU şi a parteneriatului în educaţie pe siteul propriu: 
www.cooperare.ro 

 
Principalele beneficii ale participării membrilor Asociaţiei pentru Promovarea 

Cooperării în Educaţie din Oradea la acest proiect au constat în creşterea interesului pentru 
politicile educaţionale bazate pe cercetare, oportunităţi de noi colaborări cu instituţii de profil şi 
organizaţii nonguvernamentale interesate de teme comune, găsirea unor noi parteneri pentru 
formarea şi pregătirea cadrelor didactice/ organizarea de proiecte, creşterea gradului de 
vizibilitatea al asociaţiei noastre.  
 

Preşedinte APCE din Oradea  
Lector univ. dr. Simona Laurian-Fitzgerald 

 
 
Oradea, 22 martie 2016 
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RAPORT PRIVIND DEZVOLTAREA STRATEGICĂ ORGANIZAŢIONALĂ 

 
  
Întocmit de către Asociaţia pentru Promovarea Cooperării în Educaţie din Oradea în 
cadrul proiectului Masă Critică pentru Educaţie de Calitate, prin Politici Publice 

Fundamentate pe Cercetare (CALIEDU) 
 
 Asociaţia pentru Promovarea Cooperării în Educaţie din Oradea a participat în 

calitate de partener al proiectului …în urma căruia ne propunem următoarele direcţii de 

dezvoltare strategică: 

• Implicarea în proiecte comune promovate cu instituţii publice sau private din 

domeniul educaţional (inspectoratele şcolare judeţene, Universitatea din Oradea 

etc.); 

• Continuarea proiectelor şi programului propus de coaliţia CALIEDU; 

• Promovarea propriilor programe de cercetare prin atragerea cadrelor didactice şi 

altor specialişti interesaţi în dezvoltarea carierei lor profesionale. 

 

Ne propunem implementarea acestor direcţii strategice de dezvoltare organizaţională pe 

termen scurt şi mediu de cel puţin un an. 

 

Preşedinte APCE din Oradea  
Lector univ. dr. Simona Laurian-Fitzgerald 

 

 

Oradea, 22 martie 2016 

 


