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REGULAMENTUL CONCURSULUI organizat ȋn cadrul proiectului
„Competențe pentru o piață a muncii competitivă ȋn context european!”
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI.
Concursul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, beneficiar al proiectului „Competențe
pentru o piață a muncii competitivă ȋn context european!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, conform
contractului POSDRU/90/2.1/S/63659.
Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului al acestuia, făcut public
pe site-ul proiectului: http://www.epractica.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul
Regulament, urmând ca astfel de eventuale modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de
prezentare a acestor modificări pesite.
SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul se adresează elevilor care formează grupul țintă al proiectului „Competențe pentru o piață a muncii
competitivă ȋn context european!”, înscrişi la calificări profesionale din domeniile: agricultură, comerţ, economic,
industrie alimentară, turism şi alimentaţie ȋn unitățile IPT, din Județul Prahova și Municipiul București, implicate ȋn
proiect.
SECŢIUNEA 3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
 Fiecare participant la concurs va realiza proiectul conform Metodologiei de elaborare si evaluare a proiectului in
cadrul stagiilor de pregatire practica. Formularul de ȋnscriere și proiectul vor fi predate coordonatorului de
practică ȋn format electronic și imprimat.
 Participanții la concurs au obligația de a ȋncărca pe platforma colaborativă formatul electronic al proiectelor,
conform graficului:
Agricultură
05.12.2011 - 09.12.2011
Comerț
12.12.2011 - 16.12.2011
Economic
19.12.2011 - 23.12.2011
Industrie alimentară
16.01.2012 - 20.01.2012
Turism și alimentație
23.01.2012 – 27.01.2012
 Coordonatorul de practică și coordonatorii tehnici verifică ȋncărcarea electronică a proiectelor pe platformă.
 Desemnarea elevilor cȃștigători ai concursului de proiecte se va face pe baza următoarei grile de evaluare
Grila de evaluare a elevilor la concurs
Criterii de evaluare
Ponderea
Nota
Punctaj/criteriu
Prezența la practică
Numarul de accesari ale platformei
Nota la proiect
Media notelor la stagiile de practica in proiect
Media ariei curriculare tehnologii
Media la TIC
Media cea mai mare la o limba straina
Formatul electronic al caietului de practica
Nota concurs

0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100%
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Coordonatorii de practică vor completa:
o Fișa centralizată de evaluare a elevilor, utilizȃnd criteriile din grila de evaluare - Anexa 6
o Clasamentul elevilor coordonați la concursul de proiecte– Anexa 7
Coordonatorii de practică predau coordonatorilor tehnici documentele cerute ȋn metodologie (Anexele:1 – 5) și
pe cele cerute de regulamentul concursului: Anexele 6,7 ȋn intervalul 1.02-10.02 2012
Anunțarea cȃștigătorilor concursului de proiecte se va face ȋn săptămȃna 20 – 24 februarie 2012, pe site-ul
proiectului
Premiul concursului de proiecte va consta ȋntr-o vizită de studiu la sediul Albafor Spa din Albano Laziale, Italia,
cu o durată de 5 zile care va cuprinde vizite la angajatori potențiali relevanți pentru calificarea ȋn care se școlarizează.
SECŢIUNEA 4. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA cȃștigătorilor
Elevii desemnați să participe la vizita de studiu trebuie să aibă acordul scris al ambilor părinți / tutori,. ȋn caz
contrar va fi desemnat să participe la vizită următorul elev clasat.
Toţi câştigătorii conform celor menţionate în secţiunea 3, vor fi contactaţi conform informatiilor furnizate de
aceştia în formularul de participare la concurs. De asemenea, numele lor va fi postat pe site. Dacă un câstigator a
furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact şi nu poate fi contactat într-un interval de 48
de ore de la anunţarea lui, i se va retrage premiul urmând ca acesta să fie acordat următorului clasat.
SECŢIUNEA 5. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toti participanţii şi eventualii câştigatori sunt de acord şi se obligă să respecte şi să
se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea
acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusiva a participanţilor şi eventualilor câştigători.
SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE
Participarea la concurs constituie acordul ca numele câştigătorilor, fotografiile lor si materialele produse
conform cerintelor să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit în materiale audio, foto, şi video de catre Organizator.
Câştigătorii tuturor premiilor sunt de acord să semneze o declaraţie scrisă cu acest efect aşa cum o cere
Organizatorul.
SECŢIUNEA 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi
câştigurile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câştigătorilor va fi afişata pe site-ul : http://www.epractica.ro. în
conformitate cu prevederile Sectiunii 3 a prezentului Regulament.
Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor
personale stocate pe durata concursului. Ca atare, organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor
personale ale participanţilor/ câstigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament
Oficial şi legislaţiei în vigoare.
Participanţii la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi:
dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi
dreptul de opoziţie (art. 15).
Prin simpla participare la concurs şi trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor
personale pe site-ul : http://www.epractica.ro., participanţii sunt de acord ca datele lor sa intre în baza de date a
Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de Organizator exclusiv pentru a informa participanţii cu privire
la noi concursuri şi informaţii pe teme ştiinţifice şi care privesc demersurile Organizatorului pentru promovarea
activităților și rezultatelor proiectului. La cererea expresa, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi
datele lor personale.
Manager de proiect,
Profesor Viorica Iancu
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Anexa6
Cod UI

Unitatea de învățământ

Activitatea A4. Monitorizarea si evaluarea stagiilor de pregatire practica pentru elevi cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului
nr. 1702 din 06 august 2007 referitor la aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiilor de pregătire practică
Activitatea A4.3 Organizarea unui concurs intre elevi in cadrul stagiilor de practica pentru premierea celor mai bune proiecte dezvoltate de elevi.
CONCURS DE PROIECTE ORGANIZAT ÎN CADRUL STAGIILOR DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
FIȘA DE EVALUARE A ELEVILOR LA CONCURSUL DE PROIECTE
Criterii de evaluare pentru desemnarea câștigătorilor concursului de proiecte

Cod UI

Domeni
ul

Calificarea
profesională

Coordonator
de practică

Tutore

Nr
.crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numele si
prenumele elevilor/
Pondere
criteriu/notă

Prezența
la practică

Numarul de
accesari ale
platformei

Nota la
proiect

Media notelor
la stagiile de
practica in
proiect

Media ariei
curriculare
tehnologii

Media
la TIC

Media cea
mai mare
la o limba
straina

Formatul
electronic al
caietului de
practica

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Note:
1-10

Note:
1-10

Note:
1-10

Note:
1-10

Note:
1-10

Note:
1-10

Note:
1-10

Note:
1-10

Nota
concurs

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Criterii de evaluare pentru desemnarea câștigătorilor concursului de proiecte

Cod UI

Domeni
ul

Calificarea
profesională

Coordonator
de practică

Tutore

Nr
.crt

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Semnătura coordonatorului de practica
Semnătura tutorelui

Numele si
prenumele elevilor/
Pondere
criteriu/notă

Prezența
la practică

Numarul de
accesari ale
platformei

Nota la
proiect

Media notelor
la stagiile de
practica in
proiect

Media ariei
curriculare
tehnologii

Media
la TIC

Media cea
mai mare
la o limba
straina

Formatul
electronic al
caietului de
practica

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Note:
1-10

Note:
1-10

Note:
1-10

Note:
1-10

Note:
1-10

Note:
1-10

Note:
1-10

Note:
1-10

Nota
concurs

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Anexa 7
Activitatea A4. Monitorizarea si evaluarea stagiilor de pregatire practica pentru elevi cu respectarea prevederilor
Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1702 din 06 august 2007 referitor la aprobarea convenţiei
cadru privind efectuarea stagiilor de pregătire practică
Activitatea A4.3 Organizarea unui concurs intre elevi in cadrul stagiilor de practica pentru premierea celor mai bune
proiecte dezvoltate de elevi.
Unitatea de învățământ

Cod UI

Coordonator de practica
Tutore

Semnătura
Semnătura

CONCURS DE PROIECTE ORGANIZAT ÎN CADRUL STAGIILOR DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
CLASAMENTUL ELEVILOR COORDONAȚI LA CONCURSUL DE PROIECTE
Cod UI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Numele și
prenumele elevilor

Domeniul

Calificarea
profesională

Coordonator de
practica

Tutore

Nota concurs

Ordinea in clasamentul
clasei/grupei

