
Să reflectăm la ceea
ce a mers bine și cum

putem îmbunătăți
modul în care lucrăm.
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Călătorie în țara imaginației 

Probă de cultură generală  

Sunt cetățean implicat al orașului meu 

Evaluare/ diseminare
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Activitățile
proiectului



Echipa noastră

Coordonatori:
Georgian Nicolai

Cristina Simion

Membri în echipa de proiect :
Paula Socariciu

Liliana Mihai-Radu
Luminița Bălăceanu

Simona Petrencu



Dezvoltarea capacității de a
utiliza calculatorul/ mijloacele
multimedia actuale 

Realizarea unor materiale vizuale/
auditive/ colaborative relevante
pentru a ilustra diverse teme

Formarea unor deprinderi minime de
ilustrare, tehnoredactare, editare foto/
video 

Stimularea imaginației creative și
a spiritului competitiv

Ne-am
propus:

Comunicarea și
colaborarea între
elevi, profesori,
părinți, comunitate.



Au participat:

 
Elevi ai claselor primare

Elevi ai claselor gimnaziale 
Elevi de liceu

 
 
 



Lansarea proiectului:
https://scoaladanbarbilianconstanta.ro/proiect-judetean-comunicare-
colaborare-competitie-calculatoare/  
https://scoaladanbarbilianconstanta.ro/blog/
https://www.facebook.com/Scoala.28.Dan.Barbilian.Constanta/?
ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/Comunicare-Colaborare-Competiție-
Calculatoare-104667048347776/?ref=pages_you_manage
proiectcccc@gmail.com

Cum am început?

https://scoaladanbarbilianconstanta.ro/proiect-judetean-comunicare-colaborare-competitie-calculatoare/
https://scoaladanbarbilianconstanta.ro/blog/
https://www.facebook.com/Scoala.28.Dan.Barbilian.Constanta/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/Comunicare-Colaborare-Competi%C8%9Bie-Calculatoare-104667048347776/?ref=pages_you_manage
mailto:proiectcccc@gmail.com


Călătorie în
țara

imaginației  
Elevii au realizat și trimis produse sub
forma unor imagini, fotografii,
documente pdf sau inserate în
documente word, capturi de ecran,
afișe, postere, logo-uri.  

Elevii au ilustrat, la alegere, o
cugetare, un proverb, o întâmplare,
poveste, povestire, poezie etc

Materialele ilustrate au fost
imaginate sau preluate din
literatură, folclor, alte surse,
utilizând aplicațiile/ platformele
grafice

Canva, WordArt, Paint, Word, Docs,
Jamboard, Whiteboard.fi, Google
Slides - exemple de aplicații/
platforme grafice
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Tehnoredactarea s-a realizat în limba română, engleză sau germană.



Sunt cetățean
implicat al

orașului meu   
Elevii și au realizat și trimis prezentări ale
unor aspecte din localitatea unde locuiesc
sau învață: prezentare generală, scurt
istoric, personalități marcante ale
localității, așezare geografică, scurtă
cercetare privind istoria numelui
localității, legende, elemente
reprezentative, tradiții, instituții.

Materialele au evidențiat elemente
care duc la implicarea activă a
elevilor în viața comunității,
exemple de bune practici,
întâmplări din viața comunității. 

Produsele finale au fost sub forma
unor afișe, postere, prezentări,
animații, filmulețe, benzi desenate, 

PPT, Google Slides, Canva, Story Jumper,
Book Creator, Stop Motion, Comics,
Animoto, Youtube, Mozaik, Powtoon,
Padlet, Thinglink, Mentimeter - exemple de
aplicații/ platforme care pot fi utilizate

1

2

3

Tehnoredactarea s-a realizat în limba română, engleză sau germană.



Proba de cultură
generală    

Desfășurarea probei  a avut loc pe 31
mai 2022, fiecare cadru didactic care a
înscris elevi în concurs a primi linkul cu
testul de cultură generală, în funcție de
nivelul clasei. Au participat elevi din
clasele P-XIII.
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Proba s-a desfășurat cu ajutorul
aplicației Google Forms. 
Elevii au susținut proba sincron în
ziua concursului, punctajul s-a
afișat în momentul finalizării
testului. 

Premiul I: 100 puncte
Premiul II: 95 – 99 puncte
Premiul III: 90 – 94 puncte
Mențiune: 85 – 89 puncte



Evaluarea lucrărilor participante la
primele două secțiuni ale concursului
s-a realizat prin vizualizarea online și
acordarea punctajelor de la 1 la 5
(Conform criteriilor de jurizare
stabilite). Punctajul pentru proba de
cultură generală a fost afișat fiecărui
participant în momentul finalizării
testului online.

Evaluare și diseminare

Diseminarea activităților s-a
realizat și prin postarea link-
urilor expozițiilor pe site-ul
școlii, pe pagina dedicată
proiectului:
https://scoaladanbarbiliancon
stanta.ro/proiect-judetean-
comunicare-colaborare-
competitie-calculatoare/

https://scoaladanbarbilianconstanta.ro/proiect-judetean-comunicare-colaborare-competitie-calculatoare/


Număr elevi participanți - 952
77 unități școlare partenere

yes!
this isgreat

Add your
thought here Add your

thought here

Add your
thought here

Add your
thought here

Add your
thought here Add your

thought here

Nr. elevi din școala
organizatoare:  
270 elevi / 22 clase
participante

Nr. elevi din școli
partenere din județ:  
359 elevi / 13 unități
școlare participante

Nr. elevi din școli
partenere din țară:  
346 elevi/ 64 unități
școlare participante

 



Diplome de participare
Premiul I, II, III, Mențiune 

reprezentând 1/3 din numărul total de
participanți

Au fost acordate următoarele premii:



Finanțarea proiectului:

Consumabile pentru 4 afişe, 4 postere, 20 diplome, 
 coli xerox (1 top), cartoane - 100 lei
Cheltuieli specifice activităților online: curent
electric, conexiune internet - 50 lei

Finanţare solicitată din alte surse/ sponsorizări - 150 lei



VĂ MULȚUMIM!VĂ MULȚUMIM!VĂ MULȚUMIM!


