Nr. _________ din ____________________

Fișă – criterii de jurizare
Proiect Județean „Comunicare. Colaborare. Competiție. Calculatoare”
Anul școlar 2021 – 2022

1. Secțiunea 1 - Călătorie în țara imaginației
Proba vizează ilustrarea, la alegere, a unei idei, a unui proverb, o întâmplare, poveste, povestire, poezie
etc – imaginate sau preluate din literatură, folclor, alte surse, utilizând aplicațiile/ platformele grafice.
Produsele finale pot fi sub forma unor imagini, fotografii, documente pdf sau inserate în documente word,
capturi de ecran, afișe, postere, logo-uri. Tehnoredactarea se poate realiza în limba română, engleză, germană.
Clasele P - VIII

Nr.

Lucrare

Crt.

Respectarea

Utilizarea

Claritate,

Impact vizual,

tematicii

platformelor

coerență,

auditiv / armonia

secțiunii –

digitale

originalitate

compoziției

1 - 5 puncte

1 - 5 puncte

1 - 5 puncte

1 - 5 puncte

Obs. Pentru fiecare criteriu se acordă între 1 și 5 puncte, punctajele obținute se
cumulează și se acordă premii în funcție de ierarhizarea punctajelor: premiul I, premiul al
II-lea, premiul al III-lea și mențiune. Toți participanții primesc diplome de participare.
Profesori evaluatori:
Nicolai Georgian

Liliana Mihai-Radu

Simion Cristina

Petrencu Simona

Socariciu Paula Mihaela

Bălăceanu Luminița
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2. Secțiunea 2 - Sunt cetățean implicat al orașului meu
Proba vizează prezentarea, la alegere, a unor aspecte din localitatea unde locuiesc sau învață elevii
(prezentare generală, scurt istoric, personalități marcante ale localității, așezare geografică, scurtă cercetare
privind istoria numelui localității, legende, elemente reprezentative, tradiții, instituții), precum și elemente
care duc la implicarea activă a elevilor în viața comunității, exemple de bune practici, întâmplări din viața
comunității etc
Produsele finale pot fi sub forma unor afișe, postere, prezentări, animații, filmulețe, benzi desenate,
utilizând aplicații video, platforme colaborative. Tehnoredactarea/ redactarea se poate realiza în limba
română, engleză, germană.
Clasele III - XIII

Nr.

Lucrare

Crt.

Respectarea

Utilizarea

Claritate,

Impact vizual,

tematicii

platformelor

coerență,

auditiv / armonia

secțiunii –

digitale

originalitate

compoziției

1 - 5 puncte

1 - 5 puncte

1 - 5 puncte

1 - 5 puncte

Obs. Pentru fiecare criteriu se acordă între 1 și 5 puncte, punctajele obținute se
cumulează și se acordă premii în funcție de ierarhizarea punctajelor: premiul I, premiul al
II-lea, premiul al III-lea și mențiune. Toți participanții primesc diplome de participare.

Profesori evaluatori:
Nicolai Georgian

Liliana Mihai-Radu

Simion Cristina

Petrencu Simona

Socariciu Paula Mihaela

Bălăceanu Luminița
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3. Secțiunea 3 - Probă de cultură generală utilizând aplicațiile digitale
Probă de cultură generală utilizând aplicațiile digitale – Google Forms. Elevii susțin
proba sincron în ziua concursului, punctajul se afișează în momentul finalizării testului.
Clasele P – XIII
Premiul I: 100 puncte
Premiul II: 95 – 99 puncte
Premiul III: 90 – 94 puncte
Mențiune: 85 – 89 puncte

Director,
Prof. Constanda Moraru

Coordonatori proiect,
Prof. Georgian Nicolai
Prof. Cristina Simion

Anexă la Regulamentul proiectului pentru anul școlar 2021 - 2022
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