
 

 

   
 

 
 

Concurs județean de creativitate în domeniul 
informaticii „InfoGim”, Editia a XVII-a 

Organizator: Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva”, Timişoara 

DATA (etapa II concurs online): 13.11.2020 

TEMA CONCURSULUI (cu exceptia lucrarilor de la soft):  

„O viață sănătoasă ” 
 

SECŢIUNI: 
 PRELUCRARI GRAFICE (afişe,  reclame, pliante, postere, coperți/file de reviste)  

 Subsecțiunea 1 – clasele III-IV  
 Subsecțiunea 2 – clasele V-VIII  

 FILME ȘI APLICAȚII WEB   
 Secțiune unică clasele V-VIII   

 PREZENTĂRI (Power Point, Prezi, etc)  
 Subsecțiunea 1 – clasele III-IV  
 Subsecțiunea 2 – clasele V-VI   

 CREARE DE PAGINI WEB  
 Subsecțiunea 1 – clasele V-VI  
 Subsecțiunea 2 – clasele VII-VIII  

 CREARE DE APLICAȚII/JOCURI  
 Subsecțiunea 1 – clasele V-VIII 

 
AGENDA etapa II:  Concurs online 

CICLUL PRIMAR  
 ora 11:00  începerea concursului 

CICLUL GIMNAZIAL 

 ora 14:00  începerea  concursului 
 
ÎNSCRIEREA ELEVILOR se face de către profesorii de informatică sau cadrele didactice din fiecare şcoală care 
lucrează cu elevii în acest domeniu, prin completarea unui formular   https://forms.gle/VZePN6GxykrL6rw96    și a 
anexei pentru parinți. Anexele privind prelucrarea datelor persoanle vor fi centralizate la nivelul unitătii de învățământ 
și vor fi trimise in format .pdf/.jpg pe adresa de email simona.bogdanescu@gmail.com  până în data de 10 noiembrie 
2020. În cazul în care acest acord lipsește, lucrarea nu va putea fi înscrisă în concurs.  

Lucrările participante vor fi individuale pentru secțiunea Prelucrări grafice și individuale sau în pereche 
pentru celelalte secțiuni. Vă rugăm sa realizați un concurs de selecţie în şcoala dvs pentru a alege lucrările participante. 
 

Etapa I: Preselectia 11-12 noiembrie 2020 ,  pentru sectiunile: 

 PRELUCRARI GRAFICE , FILME,  PREZENTĂRI - se vor trimite lucrarile  

 APLICAȚII WEB, CREARE DE PAGINI WEB,   CREARE DE APLICAȚII/JOCURI - se va trimite un film 

de prezentare a lucrarii de maxim 8 min 

https://forms.gle/VZePN6GxykrL6rw96
mailto:simona.bogdanescu@gmail.com


 

 

   
 

 
Lucrările/filmele de prezentare ale lucrărilor vor fi centralizate la nivelul școlii si trimise  până în data de 10 

noiembrie 2020 pe adresa de email simona.bogdanescu@gmail.com. 

            In 12 noiembrie 2020  vor fi anuntati elevii calificati în etapa a II-a. 
 
 
Etapa II: Concursul online 13 noiembrie 2020 utilizând Google Meet (invitația va fi trimisa pe email elevilor si 
profesorilor) 

 
SECȚIUNEA PRELUCRĂRI GRAFICE  

Fiecare elev va avea la dispoziţie maxim 3 minute pentru susținerea lucrării.   
SECȚIUNEA PREZENTĂRI 

Lucrarile vor conține maxim 12 slide-uri. 
Elevii au la dispoziţie maxim 5 minute pentru susținerea lucrării. 

SECȚIUNILE  FILME ȘI APLICAȚII WEB  2-0, CREARE DE PAGINI WEB SI CREARE DE 
APLICAȚII/JOCURI 

La secţiunile  CREARE DE PAGINI WEB / CREARE DE APLICAȚII/JOCURI se vor înscrie 
lucrări care au fost realizate folosind un limbaj de programare. 

Elevii au la dispoziţie maxim 8 minute pentru susținerea lucrării.  
 

JURIZARE:  
Lucrările vor fi evaluate utilizând criteriile de jurizare elaborate la fiecare etapă. 

Punctajul după care vor fi jurizate lucrările în cele doua etape ale concursului este stabilit de membrii comisiei, 
ţinând cont de următoarele criterii: complexitatea aplicaţiei, capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea expunerii, 
capacitatea de a formula răspunsuri la întrebările profesorilor evaluatori, estetica lucrărilor, adecvarea la specificul 
problemei, interactivitatea (unde este cazul), originalitatea şi finalitatea.  

In cazul în care lucrarea este realizată de doi elevi, fiecare își va prezenta contribuția proprie. Comisia își 
rezervă dreptul de a adresa întrebări suplimentare sau de a cere sursele/ materialele folosite în realizarea lucrărilor, 
dacă consideră necesar. Prezentările elevilor nu pot fi întrerupte de nicio persoană din asistență.  
 
 
PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR – Rezultatele se vor face publice în ziua concursului iar premierea va avea loc 
la o dată ulterioară din luna noiembrie 2020. 
  

 
 

 
      

        Inspector școlar,               Coordonator proiect, 

         prof. Jelco Stancov                                                                                prof Simona Bogdănescu 
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Anexă pentru părinți (obligatorie) 

 

 
Notă de informare 

privind prelucrarea datelor personale ale elevilor participanți la 
” Concursul județean de creativitate în  domeniul informaticii – InfoGim”, editia a XVII-a,  

organizat de Colegiul National Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara 
13 noiembrie 2020 

 
 

 Ce date folosim? 

 Numele și prenumele 

 Imagini și înregistrări audio-video din timpul desfășurării concursului 
Unde utilizăm datele personale? 

 Întocmirea documentelor justificative privind desfășurarea concursului, cheltuirea fondurilor disponibile, 
distribuirea premiilor 

 Promovarea concursului ( imagini) 

 Afisarea rezultatelor http://tminfo.ro/index.php?Pages=Concursuri 
Cui furnizăm datele personale? 

 Consiliului Județean Timiș, în calitate de finanțator  
 

Declarație de consimțământ 
 

     Subsemnatul,________________________________________________,în calitate de părinte/tutore legal al 

elevului/elevei_______________________________________________________, înscris în  clasa______, la 

unitatea de învățământ ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ în anul școlar 

2020-2021, declar că am citit Nota de informare privind prelucrarea datelor personale ale elevilor participanți 

la ” Concursul județean de creativitate în  domeniul informaticii – InfoGim”, editia a XVII-a, organizat de 

Colegiul National Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara, 13 noiembrie 2020, și îmi exprim acordul/dezacordul 

privind folosirea acestora, astfel (bifați cu X   corespunzătoare opțiunii dumneavoastră): 

Datele personale ale elevilor DA NU 

Numele și prenumele   

Imagini și înregistrări audio-video din timpul desfășurării concursului   

 

 

Data.................... Semnătură .......................... 

 

 

 
 

http://tminfo.ro/index.php?Pages=Concursuri

