Școala Gimnazială Nr. 28 ”Dan Barbilian”
Str. Decebal Nr. 15, Constanța
Tel/Fax: (+40) 0341 405 847
E-mail: sc28cta@yahoo.com
www.scoaladanbarbilianconstanta.ro
FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUIi
“COMUNICARE, COLABORARE, COMPETIȚIE, CALCULATOARE”
CAEJ 2020 4727A/24.09.2020, reluat ONLINE 2020-2021, aflat în
OFERTA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE LA NIVELUL JUDEȚULUI CONSTANȚA,
nr. 6497A/21.11.2020, an școlar 2020-2021, poziția 62 (domeniul tehnic)
Coordonator(i) de proiect: Director, prof. Doina David, prof. Paula Socariciu
Parteneri: Asociația de părinți așcolii, Radio Constanța, Biblioteca Județeană Constanța
Categoria în care se încadrează proiectul: Tehnic
Descrierea proiectului prin obiective: Concursul COMUNICARE, COLABORARE,
COMPETIȚIE, CALCULATOARE urmărește formarea deprinderilor de muncă intelectuală,
dezvoltarea gândirii logice, a gândirii creatoare, stimularea interesului pentru învăţare activă,
creşterea motivaţiei pentru învăţare, crearea unui climat stimulativ şi competitiv, dezvoltarea
gustului estetic şi formarea deprinderilor de a lucra în echipă, online, pe calculator, utilizând
funcții de bază, aplicații și programe accesibile copiilor de vârstă școlară: Word, Paint, Publisher,

Durata proiectului: 9 luni
Grupul țintă: elevii claselor pregătitoare - XII
Modalitatea de înscriere (Anexa 2): se completeaza fișa de înscriere și se trimite la adresa de
email paulacomsa@yahoo.com, scanată, alături de parteneriatul semnat, ștampilat și scanat.
Regulamentul de participare: Anexa 1
Modul de jurizare și criterii: o echipă formată din profesori de specialitate, profesori de desen,
profesori învățământ primar va evalua lucrările conform fișei de evaluare (respectarea temei 10p, originalitate -10p, armonia elementelor – 10p, design -10p, corectitudine lb.română-10p).
Calendarul activităților (titlul/loc de desfășurare/data/observații):
1. La început de drum - contactarea partenerilor 5.10.2010 – 26. 10. 2020, Școala
Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța
2. Concurs „COMUNICARE, COLABORARE, COMPETIŢIE, CALCULATOARE”
etapa I: decembrie 2020
etapa a II-a ianuarie 2021
etapa a III-a 22 - 26 martie 2021
3. Premierea participanților – iunie 2021
4. Diseminarea proiectului – pe tot parcursul desfășurării
Evaluarea: diplome, expoziții online

Pagina1

PowerPoint. WordArt sau orice altă aplicație familiară participanților.

Școala Gimnazială Nr. 28 ”Dan Barbilian”
Str. Decebal Nr. 15, Constanța
Tel/Fax: (+40) 0341 405 847
E-mail: sc28cta@yahoo.com
www.scoaladanbarbilianconstanta.ro
ANEXA 1
REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEȚEAN

“COMUNICARE, COLABORARE, COMPETIȚIE, CALCULATOARE”
CAEJ 2020 4727A/24.09.2020, reluat ONLINE 2020-2021
Organizarea concursului
A) Ediţia a XIV-a Concursului de Informatică “Comunicare, colaborare, competiție,
calculatoare”, se desfăşoară în perioada 22 - 26 martie 2021. Elevii vor participa
online, între orele stabilite prin programul concursului.
B) Concursul se desfăşoară pe două secţiuni:
-poveşti ilustrate, WORD + PAINT sau orice altă aplicație familiară elevilor (clasele preg.-V)
-pliantul şcolii, PUBLISHER, sau orice altă aplicație familiară elevilor (clasele V-XII);
C) La concurs pot participa elevi din şcoli şi cluburi ale copiilor, după cum urmează:
➢ Etapa I - pregătirea elevilor și selectarea lor la nivel de clasă;
➢ Etapa a II-a- selecționarea unui nr. de 20 de elevi pe fiecare nivel, din
fiecare unitate școlară;
➢ Etapa a III-a- desfășurarea online a concursului
• Juriul va fi format din profesori de specialitate, pentru fiecare secţiune.
D) Listele cu elevii participanţi la faza finală, vor fi transmise până la data de 13.03.2021,
pe adresa paulacomsa@yahoo.com, completându-se formularul de participare și
parteneriatul anexat.
E) Un elev poate concura la mai multe probe.
Desfăşurarea concursului
Nr.
Secţiuni
crt.
1.
Poveşti ilustrate
2.
Pliantul şcolii

Clase participante
Preg., I, II, III, IV
V - XII

Ziua
23, 24 martie 2020
25, 26, 27 martie 2020

Proba de concurs:
➢
Povestiri ilustrate -realizarea unui desen care ilustrează o poveste, pe nivel de clase.
Windows – MsPaint sau orice altă aplicație familiară elevilor.
tehnoredactare - MsOffice-Word
grafică - Windows – MsPaint
Timp de lucru : 1oră
Pliantul şcolii – realizarea pliantului şcolii. Se vor insera desene realizate de elevi în
Paint (cel puţin două) şi imagini din Clip Art – Publisher sau orice altă aplicație
familiară elevilor
Timp de lucru: 1 h şi 30 min;
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➢

Pagina3

Dispoziţii finale
• pentru fiecare secţiune şi pentru fiecare nivel de clase, o unitate şcolară poate participa cu
maxim 20 de elevi;
• participanţii înscrişi la concurs trebuie să respecte reperele calendaristice fixate de
organizatori, cu
menţiunea că, în caz de nerespectare, echipa respectivă va fi descalificată;
• lucrările elevilor participanți şi vor fi trimise în fiecare zi, conform planificării, după
finalizarea probei;
• ANEXA CCCC2021 se completeză de către comisia de evaluare din şcoala participantă,
urmând ca rezultatele transmise să fie luate în considerare la jurizarea comună a tuturor lucrărilor
din concurs;
• pentru informaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea concursului se poate lua legătura
cu profesor David Doina, profesor Paula Socariciu, organizatorii concursului, pe adresa
paulacomsa@yahoo.com.

ANEXA 2 CCCC2021
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Unitatea școlară (date de contact)

TABEL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANȚI LA ETAPA FINALĂ
A PROIECTULUI EDUCAŢIONAL „COMUNICARE, COLABORARE, COMPETIȚIE,
CALCULATOARE”
Nr.

Numele și prenumele elevului

Şcoala

Clasa

Secțiunea

Prof. coordonator

crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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20.

Școala Gimnazială Nr. 28 ”Dan Barbilian”
Str. Decebal Nr. 15, Constanța
Tel/Fax: (+40) 0341 405 847
E-mail: sc28cta@yahoo.com
www.scoaladanbarbilianconstanta.ro

Nr. ................./.................

Nr.
................./.................

PROTOCOL DE COLABORARE
Părţile:
Şcoala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbillian” din Constanţa, reprezentată prin director, prof.
David Doina, și cadrele didactice coordonatoare: prof. David Doina şi prof. Socariciu Paula
şi
.............
.....................................................................
.............................................

reprezentată

prin

.................................................................................................................................................
Preambul

Art.1 Obiectul protocolului de colaborare
Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe
următoarele direcţii:
1. Derularea de proiecte educaţionale
Art.2 Direcţiile de bază ale colaborării
Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii îl
reprezintă:
1. Iniţierea copiilor, încă de la o vârstă foarte fragedă, în informatică şi utilizarea eficientă a
tehnicii de calcul şi a mijloacelor moderne de comunicare;
2. Ridicarea nivelului de pregătire a copiilor, formarea unor deprinderi practice de utilizare
a calculatoarelor;
3. Dezvoltarea creativității elevilor;
4. Dezvoltarea relatiilor de colaborare şi a relaţiilor de competitivitate între elevii
participanţi;
5. Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice din școlile implicate în
proiect;
6. Dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipe;
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Recunoscând importanţa participării elevilor la proiecte şi rolul colaborării între cadrele
didactice în vederea ridicării calităţii procesului de predare- învăţare- evaluare, cele două părţi
convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes, în domeniul
activităţilor extracurriculare, în cadrul proiectului „COMUNICARE, COLABORARE,
COMPETIŢIE, CALCULATOARE”.

Art.3 Rolul părţilor
A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
1. va îndruma cât mai mulţi elevi să participe la activităţile de iniţiere/ dezvoltare în
utilizarea calculatorului;
2. va organiza şi desfăşura activităţi comune învăţători/institutori şi profesori cu
reprezentanţii şcolilor partenere;
3. va realiza lucrări plastice cu elevii, pentru a amenaja expoziţii tematice în şcoală şi pe
internet;
4. va organiza concursul de informatică
“Comunicare, Colaborare, Competiţie,
Calculatoare” în perioada 23 - 27 martie 2020 ;
B. Rolul instituţiei partenere:
1. va îndruma elevii să participe la activităţile de iniţiere/ dezvoltare în utilizarea
calculatorului ;
2. va organiza şi desfăşura activităţi comune învăţători/ institutori şi profesori cu
reprezentanţii şcolilor partenere;
3. va realiza lucrări plastice cu elevii, pentru a amenaja expoziţii tematice în şcoală şi pe
internet;
4. va participa la concursurile de creaţie înscrise în proiect;
Art.4 Metodologia de lucru
Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru:
1. Participarea la activităţile prevăzute în cadrul proiectelor comune
2. Constituirea de Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor
prevăzute în Programele comune
3. Mediatizarea acţiunilor comune
4. Pentru buna derulare a Protocolului, părţile semnatare vor constitui grupe mixte de lucru
şi vor desemna persoanele responsabile, care vor asigura şi schimbul reciproc de
informaţii şi date specifice.
Art.5 Litigii
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii
decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale
amiabilă.
În condiţiile în care în termen de 60 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părţile nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
a. Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;
b. Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea
activităţii prevăzută în protocol;
Art.7 Încetarea protocolului
Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a. Acordul părţilor pentru încetarea contractului;
b. Scopul contractului a fost atins;
c. Forţa majoră, dacă este invocată.
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Art.6 Rezilierea protocolului

Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim trei săptămâni
înainte de încetarea cooperării.
Art. 8 Dispoziţii finale
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga
activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
Protocolul are valabilitatea de 1 an, de la data semnării sale, cu prelungirea automată, pentru noi
perioade de câte 1 an, dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi, cererea de încetare a
valabilităţii sale, cu minimum două luni înaintea expirării perioadei de valabilitate.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de
câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării
prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.
Încheiat la Constanţa, astăzi ....................................., în trei exemplare, toate cu valoare de
original, câte un exemplar pentru fiecare parte.
Constanța

Instituţia parteneră,

Director,

Director,

Prof. David Doina

Prof. .............................................
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Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian”

