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REGULAMENTUL CONCURSULUI  

Comunicare, colaborare, competiție, calculatoare 

 ediţia a XVI-a  

Inclus în CAEJ Constanța 2023 – poziția 60, Domeniul Tehnic 

 
Organizator: Şcoala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian“ Constanța 

Coordonatori: prof. Nicolai Georgian, prof. Simion Cristina 

Echipa de proiect: prof. Socariciu Paula Mihaela, prof. Ursachi Cristina Alina, prof. Petrencu 

Simona, prof. Munteanu Marie-Jeanne Ștefania, prof. Bobîrnac Mihaela Bianca 

Argument: 
 Calculatorul a devenit un instrument de bază în orice activitate şi un mijloc didactic 
eficient. Contextul actual ne determină să utilizăm într-o pondere foarte mare aplicațiile/ 
platformele digitale, elevii și cadrele didactice se familiarizează cu noile instrumente, le valorifică 
și le utilizează frecvent în activitatea curentă. Proiectul „Comunicare, colaborare, competiţie, 
calculatoare” are ca obiectiv general stimularea unor demersuri educaţionale care să conducă la 
eficientizarea învăţării în şcoală.  
 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 sunt alte obiective urmărite prin derularea activităților proiectului. 
 
Obiective: 
- dezvoltarea capacității de a utiliza calculatorul/ mijloacele multimedia actuale; 
- formarea unor deprinderi minime de ilustrare, tehnoredactare, editare foto/ video; 
- realizarea unor materiale vizuale/ auditive/ colaborative relevante pentru a ilustra diverse 
teme; 
- dezvoltarea competențelor de comunicare, creativitate, simț estetic, colaborare; 
- stimularea imaginației creative și a spiritului competitiv; 
- implicarea activă ca cetățeni responsabili în viața comunității; 
- dezvoltarea comunicării și colaborării dintre elevi, profesori, părinți, comunitate. 
 
Grup țintă: Elevi din clasele primare, gimnaziale, liceale, profesori  
 
Perioada de desfășurare a concursului: 02 decembrie 2022 – 27 mai 2023  
 
Modalitatea de înscriere: Înscrierea unităților școlare se realizează completând formularul 
disponibil în linkul următor: Formular de înscriere în proiect și a protocolului de colaborare 
până la data de 25 mai 2022. 

https://forms.gle/ABQEwAd73dB5rBce9
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Organizarea concursului: 

Concursul se va desfășura sub forma unor probe, organizate pe trei secțiuni. La concurs pot 
participa elevi din unități școlare, 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 5 lucrări pentru fiecare nivel, din fiecare unitate 

școlară  
▪ Etapa a III-a - desfășurarea finală a concursului 
Tehnoredactarea/ redactarea se poate realiza în limba română, engleză, germană. 
Exemple de aplicații care pot fi utilizate (acestea sunt orientative, fiecare elev/ profesor poate 

opta pentru orice aplicație cu care este familiarizat): Canva, WordArt, Paint, Word, Docs, Jamboard, 
Whiteboard.fi, PPT, Google Slides, Story Jumper, Book Creator, Stop Motion, Comics, Animoto, 
Youtube, Mozaik, Powtoon, Padlet, Thinglink, Mentimeter etc 

Juriul va fi format din profesori de specialitate, pentru fiecare secţiune. 
 
Secțiunile concursului: 

I. Prietenii mei  
Proba vizează ilustrarea, la alegere, a unor activități, jocuri, jucării, portrete cu tema „Prietenii 

mei”.  
Produsele finale pot fi sub forma unor afișe, prezentări (maxim 10 sliduri), animații, filmulețe 

(maxim 3 minute), benzi desenate, cartonașe informative. 
La această secțiune pot participa elevi din clasele P – VIII. 
 
II. Multiculturalitate și diversitate 
Proba vizează prezentarea, la alegere, a unor elemente tradiționale specifice zonelor în care 

elevii locuiesc sau învață: obiceiuri și tradiții locale, port tradițional, gastronomie, muzică și 
dansuri locale, elemente etnice specifice, personalități care au contribuit la dezvoltarea și 
promovarea tradițiilor locale, precum și exemple de implicare activă a elevilor în viața 
comunității, exemple de bune practici privind respectarea tradițiilor. 

Produsele finale pot fi sub forma unor prezentări (maxim 10 – 12 sliduri), animații, filmulețe 
(maxim 3 minute), tutoriale, benzi desenate. 

La această secțiune pot participa elevi din clasele III – XIII  și profesori. 
Începând cu această ediție, profesorii vor avea o secțiune specială în cadrul temei 

„Multiculturalitate și diversitate”: prezentarea unei resurse didactice, a unui material realizat și 
prezentat de către cadrul didactic înscris în concurs. 

 
III. Proba de cultură generală utilizând aplicațiile digitale 
Această probă se va desfășura online, sincron și interactiv. Proba vizează utilizarea aplicațiilor 

de evaluare: Kahoot (nivel gimnazial și liceal), Google Forms (nivel primar) pentru testarea 
cunoștințelor de cultură generală.  

În prima etapă, proba se va desfășura cu participare directă la unitățile școlare participante. 
Fiecare cadru didactic înscris în concurs va selecta și va participa la etapa finală cu maxim 5 elevi. 

În ziua desfășurării probei (sâmbătă, 27 mai 2023), fiecare cadru didactic care a înscris elevi 
în concurs va primi link-ul de acces la platforma interactivă (Google Meet). Se vor organiza 3 
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sesiuni (primar/ gimnaziu/ liceu), moderatorii întâlnirilor vor interacționa cu elevii și vor aplica 
testul de cultură generală, în funcție de nivelul clasei.  
 
Precizări suplimentare: 

● Înscrierea unităților școlare se realizează completând formularul disponibil în linkul 
următor: Formular de înscriere în proiect  

● Lucrările selecționate pentru etapa finală vor fi trimise împreună cu fișa de înscriere 
(Anexa 1) la adresa de email: proiectcccc@gmail.com până la data de 25 mai 2022 

● Lucrările încrise în concurs se vor salva cu următorul format: 
clasa_elev_profesor_sectiune            
(exemplu: clasa4_Popescu_Andrei_Simion_Cristina_sectiunea__II) 

● Lucrările participanților vor fi incluse în Publicația proiectului, având cod de identificare 
ISSN 2821-7721, ISSN-L 2821-7721 (Nr.2/2023) 

● Diplomele elevilor, adeverințele/diplomele cadrelor didactice vor fi trimise prin poșta 
electronică, până la data de 31 august 2023. 

 
Persoane de contact: 
Prof. Simion Cristina      tel. 0722.212241, email cristina_smn@yahoo.com 
 
Director adjunct, 
Prof. Nicolai Georgian    tel. 0766486085, email georgenicolai91@yahoo.com 
 
Mai multe informații găsiți accesând următoarele linkuri: 
 
https://scoaladanbarbilianconstanta.ro/proiect-judetean-comunicare-colaborare-competitie-
calculatoare/ 
 
https://scoaladanbarbilianconstanta.ro/blog/ 
 
Pagina proiectului CCCC 
 
Grupul proiectului CCCC 
 
Canalul Youtube al proiectului 
 
 

Vă mulțumim! 
 

              Coordonatori:        Director unitate, 
  prof. Nicolai Georgian                 prof. Moraru Constanda 
  prof. Simion Cristina 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/ABQEwAd73dB5rBce9
https://scoaladanbarbilianconstanta.ro/proiect-judetean-comunicare-colaborare-competitie-calculatoare/
https://scoaladanbarbilianconstanta.ro/proiect-judetean-comunicare-colaborare-competitie-calculatoare/
https://scoaladanbarbilianconstanta.ro/blog/
https://www.facebook.com/comunicarecolaborarecompetitiecalculatoare
https://www.facebook.com/groups/1080639129403751
https://studio.youtube.com/channel/UCwqonT53NF0kU1scai36gzA/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
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Anexa 1 
FIȘA DE ÎNSCRIERE LA ETAPA FINALĂ A CONCURSULUI  

„COMUNICARE. COLABORARE. COMPETIȚIE. CALCULATOARE” 
EDIȚIA A XVI-A, 2022-2023 

(se va trimite în același email cu lucrările selectate pentru etapa finală) 
 
Unitatea de învățământ …………...............................................……...............................................................……………… 

Email ...............………………...................................……………………... Telefon ……….......................................................... 

Adresa .............................................................................................................................................................................................                              

Localitatea ………………………….…......…............................................ Judeţul……….............................……...................…   

Profesor/i coordonator/i …………...........................................................................................………………………………. 

Email ……………………………….....................…………Telefon ………….......................................                                 

Secțiunea I – Prietenii mei (Clasele P-VIII) 
 

Nr. 
crt 

Nume prenume elev Clasa Titlul lucrării Limba română/ 
engleză/ 
germană 

(dacă este cazul) 

Aplicația/ 
platforma 
utilizată 

      
      
      
      
      

 
Secțiunea II – Multiculturalitate și diversitate (Clasele III-XIII) 

 
Nr. 
crt 

Nume prenume elev Clasa Titlul lucrării Limba română/ 
engleză/ germană 
(dacă este cazul) 

Aplicația/ 
platforma 
utilizată 

      
      
      
      
      

 

Secțiunea II – Multiculturalitate și diversitate (Profesori) 

Nr. 
crt 

Numele cadrului 
didactic 

Specialitatea/ 
Disciplina 

Titlul lucrării Limba română/ 
engleză/ 
germană 

(dacă este cazul) 

Aplicația/ 
platforma 
utilizată 

      
 

Data limită de trimitere a lucrărilor selectate pentru etapa finală: 25 mai 2023 
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  Instituţia iniţiatoare, 

 

Școala Gimnazială nr.  „Dan Barbilian” Constanța 
Str. Decebal nr. , Constanța 

Tel. 0341405847 
Email: sc28cta@yahoo.com 

Instituţia parteneră, 

 

 

 

Reprezentant, 

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

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
Părţile: 

Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța, reprezentată prin Director, prof. Moraru 
Constanda, coordonatori proiect: prof. Nicolai Georgian, email: georgiannicolai91@yahoo.com, tel. 
0766486085, prof. Simion Cristina, email: cristina_smn@yahoo.com,  tel. 0722212241,  și membri în echipa de 
proiect: prof. Socariciu Paula Mihaela, prof. Ursachi Cristina Alina, prof. Petrencu Simona, prof. Munteanu 
Marie-Jeanne Ștefania, prof. Bobîrnac Mihaela Bianca 

şi 
.......................................................................................................................................... ..................................................., 
reprezentată prin ................................................................................................................. și  …………………………............... 
............................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................  
Preambul 
 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, competiție, Calculatoare”. 
Art.1 Obiectul protocolului de colaborare 

1. Derularea activităţilor propuse în invitaţie; 
2. Furnizarea de produse digitale, materiale foto, audio, video pentru expoziție. 
3. Art.2 Direcţiile de bază ale colaborării  
Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii îl reprezintă:  

- Iniţierea copiilor, încă de la o vârstă foarte fragedă, în informatică şi utilizarea eficientă a tehnicii de calcul şi a mijloacelor 
moderne de comunicare; 
- Ridicarea nivelului de pregătire a copiilor, formarea unor deprinderi practice de utilizare a calculatoarelor; 
- Dezvoltarea creativității elevilor; 
- Dezvoltarea relațiilor de colaborare şi a relaţiilor de competitivitate între elevii participanţi; 
- Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice din școlile implicate în proiect;  
- Dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipe. 
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 produse digitale cu elevii, pentru a amenaja expoziţii online; 
4. Va organiza concursul „Comunicare, Colaborare, Competiţie, Calculatoare” în perioada 02 decembrie 2022 – 27 mai 
2023; 
5. Membrii echipei de implementare vor disemina şi mediatiza activităţile şi produsele acestora prin anunţuri pe site-ul 
şcolii, forumul ISJ, comunicate de presă.  
6. La final se va realiza raportul de evaluare, în urma analizei proiectului, a discuţiilor cu partenerii şi şcolile participante.  

mailto:sc28cta@yahoo.com
mailto:georgiannicolai91@yahoo.com
mailto:cristina_smn@yahoo.com
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B. Rolul instituţiei partenere: 
1. Va îndruma cât mai mulţi elevi să participe la activităţile de iniţiere/ dezvoltare în utilizarea calculatorului; 
2. Va desfăşura activităţi comune învăţători/institutori şi profesori  cu reprezentanţii şcolilor partenere; 
3. Va realiza produse digitale cu elevii și le va trimite instituției organizatoare; 
4. Va participa la concursul „Comunicare, Colaborare, Competiţie, Calculatoare” în perioada 02 decembrie 2022 – 27 mai 
2023. 
Art.4 Metodologia de lucru 
Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru: 

1. Participarea la acțiunile proiectului conform diagramei  
2. Mediatizarea acţiunilor comune 
3. Organizarea festivității de premiere 

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 30 de 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. 
Art.6 Rezilierea protocolului 
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. 

Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim 2 săptămâni  înainte de încetarea cooperării. 
Art. 8 Dispoziţii finale 

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a 
obiectivelor comune convenite. 

Protocolul are valabilitatea de 12 luni, 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 2 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. 

Instituţia iniţiatoare, 

 

Reprezentant, 
Director , 

Prof. Moraru Constanda 
 
 
 

Instituţia parteneră, 

 

 

 

 
Reprezentant, 

 
Încheiat la Constanţa, astăzi ............................., în 2 exemplare, toate cu valoare de original, câte 1 exemplar 

pentru fiecare parte. 
 

 


