
 
 

INVESTEŞTE ÎN OAMENI! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 

Axa prioritară 1 Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere  

DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională 

Titlul proiectului "Certificarea ECDL a cadrelor didactice din Zalau, un nou pas spre integrarea 

tehnicilor IT la orele de curs" 

Beneficiar Inspectoratul Scolar Judetean Salaj 

PROIECT POSDRU/19/1.3/G/ 36358;  

 

REGULAMENTUL  
de organizare şi desfăşurare a  

CONCURSULUI DE PROIECTE DIDACTICE  

 din cadrul activitaţilor 9.1- 9.5 a  

Proiectului POSDRU/19/1.3/G/ 36358 beneficiar ISJ Sălaj  

I. Cadrul general 

Concursul de produse finale/proiecte didactice este organizat de către ISJ Sălaj  în 
colaborare cu Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian” Zalau în cadrul activităților 9.1-9.5 derulate 
prin proiectul POSDRU POSDRU/19/1.3/G/ 36358 cu titlul “Certificarea ECDL a cadrelor 
didactice din Zalau, un nou pas spre integrarea tehnicilor IT la orele de curs" 

Scopul organizării acestui concurs este valorizarea într-un mod eficient a 
competențelor/ abilităților/ aptitudinilor de operare pe calculator dobândite de către membrii 
grupului țintă în urma absolvirii cursului  și obținerii permisului ECDL.  

Obiectivele concursului sunt: 

- Demonstrarea aplicabilității cunoștințelor acumulate în cadrul cursului în activitatea 
curentă desfășurată la clasă de către membrii grupului țintă  

- Stimularea creativității si spiritului competițional în rândul cadrelor didactice  
- Creşterea gradului de interdisciplinaritate în actul predării 

Pe toată perioada de implementare a activităţilor 9.1-9.5 prevăzute în proiectul 
POSDRU/19/1.3/G/ 36358 se va avea în vedere respectarea de către toţi participanţii şi 
membrii echipei de implementare a principiului nediscriminarii şi egalitatii de sanse.  



 
 

II. Condiţii de participare la concurs 

La concurs pot participa toți absolvenții cursului care au obținut certificare ECDL Start 
sau ECDL Complet şi sunt cadre didactice. 

Înscrierea la concurs va avea loc în perioada  26.03.2012 – 06.04.2012 pe baza fişei 
de înscriere în concurs. 

III. Responsabilităţi şi atribuţii 
 
Responsabili de organizarea şi desfăşurarea concursului  este echipa de implementare a 
proiectului. Pentru buna desfăşurare a concursului aceasta va colabora cu partenerul de 
proiect, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”. 
 Se va constitui, prin decizie, o Comisie de organizare şi desfăşurare a concursului, 
cu următoarea componenţă: 
 Preşedinte: Prof. Dr. Ioan ABRUDAN 
 Secretari: Prof. Marius Mirel MATYAS şi Leontina IANC 
 Evaluatori: Prof. Alexandru MUREŞAN; Prof. Dr. Mircea BRĂBAN; Prof. Simona Onica 

CRIŞAN; Informatician Denisa BLIDAR; Prof. Florin MORAR; Prof. Alina Sanda 
BRĂBAN 

 
 

IV. Atribuţiile membrilor Comisie de organizare si desfasurare a 
concursului  
Preşedintele are următoarele atribuţii: 
 răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării probelor de concurs; 
 avizează listele cu premii şi menţiuni; 
 semnează diplomele de premiere 
 răspunde de achiziţionarea premiilor 
 răspunde de organizarea unei festivităţi de premiere 
 stabileşte criteriile de evaluare şi punctajele aferente împreună cu formatorii 
 
Secretarii au următoarele atribuţii: 

 preiau proiectele didactice de la candidaţi pe baza fişei de înscriere; 

 întocmesc liste cu participanţii la concurs şi predau lucrările înscrise în concurs, 
evaluatorilor; 

 transmit rezultatele evaluării în şcolile de provenienţă ale partipanţilor la concurs, le 
afişează la sediul ISJ Sălaj şi le postează pe site-ul proiectului 

 intocmesc fisa de evaluare si borderourile de notare; 

 realizeaza diplomele 
  

   Evaluatorii au următoarele atribuţii:  



 
 

 analizează proiectele didactice ale participanţilor la concurs, urmărind criteriile de 
evaluare şi acordă punctajul în concordanţă cu gradul de respectare a acestor criterii. 

 Stabilesc punctajul final obţinut de către fiecare participant la concurs prin însumarea 
punctajelor parţiale obţinute corespunzător fiecărui criteriu de evaluare 

 completează borderourile de evaluare şi le transmit secretarilor comisiei, atât în format 
electronic cât şi listat. 

 
 
 

V. Proba de concurs 

Proba de concurs este reprezentată de un proiect didactic pentru o lecţie sau secvenţă 
de lecţie, va fi realizată în format electronic, înscrisă pe suport CD sau DVD şi va avea 
următoarea structură:  

 fişa de înscriere tehnoredactată pe baza modelului pus la dispoziţie de organizatorii 
concursului 

 proiectul de tehnologie didactică  (max. 2 pagini),  realizat cu MS Word 

 materiale adiţionale de prezentare, evaluare, prelucrarea rezultatelor evaluării, realizate 
cu ajutorul programelor specifice pachetului MS Office (MS Word, MS Excel, MS 
PowerPoint, MS Access) 
 

 

VI. Metodologia desfăşurării concursului de proiecte didactice 

Proiectul didactic va fi depus la secretariatul ISJ Salaj in fomat electronic, copiat pe 
CD/DVD  şi va fi însoţit de fişa de înscriere în concurs.  Acesta va fi trimis de asemenea şi pe 
adresa de email a formatorului cu care a făcut cursul şi a obşinut certificarea ECDL sub forma 
unei arhive denumite în forma:   nume_prenume_sectiunea_x.zip (sau .rar) 

Există 6 secţiuni la care participanţii se pot înscrie în concurs: 

1. învăţământ liceal – disciplină reală 
2. învăţământ liceal – disciplină umană 
3. învăţământ gimnazial – disciplină reală 
4. învăţământ gimnazial – disciplină umană 
5. învăţământ primar 
6. învăţământ preprimar 

Membrii Comisiei vor întocmi o fişă de evaluare care va conţine criterii de evaluare specifice 
pentru fiecare tip de aplicaţie din pachetul ECDL şi punctajele aferente acestor criterii.  
 Evaluarea proiectelor didactice participante la concurs va avea loc în perioada 
19.04.2012 – 23.04.2012. 
 În data de 23.04.2012 evaluatorii vor transmite rezultatele la secretarul comisiei care le 
va centraliza  pe secţiuni. 



 
 

 Afişarea rezultatelor se va face la sediul ISJ dar şi pe site-ul proiectului 
www.isjsalaj.ro/ecdl, în data de 25.04.2012. Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul 
conferinţei de încheiere a proiectului. Cu acesta ocazie vor fi prezentate câteva din proiectele 
didactice câştigătoare, ca exemple de bună practică.  
 
  

VII. Definitivarea rezultatelor 

 Proiectele didactice participante la concurs vor fi evaluate prin puncte de la 0 la 100, 
conform criteriilor stabilite de către membrii comisiei. 
 

VIII. Premierea 
 

Pentru fiecare din cele şase secţiuni de concurs descrise la punctul VI din prezentul 
regulament, se vor acorda Premiul I, II , III şi două menţiuni. Ierarhia premianţilor se stabileşte 
în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. În cazul unor punctaje egale, departajarea se 
va face după criterii suplimentare, prevăzute în fişa de evaluare.  

Premiile constau în diverse obiecte de birotică sau IT de uz general sau cărţi de 
specialitate pe care şi le va alege câştigătorul. Premiile se acordă pentru o categorie dacă 
există cel puţin 30 de proiecte didactice depuse la secţiunea respectivă. 

Contravaloarea premiilor acordate câştigătorilor în cadrul concursului de proiecte 
didactice în condiţiile proiectului PROIECT POSDRU/19/1.3/G/36358 este: 
- Premiul I    –  800 lei 
- Premiul II   –  700 lei  
- Premiul III  –  600 lei 
- Mentiune   –  400 lei 
 

Toţi participanţii la concurs vor primi diplome de participare.    
 
Zalau         
februarie 2012       
 
Manager de proiect 
Prof. Dr. Ioan ABRUDAN 

Întocmit 
Prof. Alina Sanda BRĂBAN 

 
  


