Proiectul POSDRU/153/1.1/S/141726
Povestea limbii române. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI
ADRESATE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT IMPLICATE ÎN PROIECT

Art. 1 - Organizatorul și Regulamentul
(1) Competiția este organizată de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, prin Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECS-UMPFE), în cadrul proiectului

POSDRU/153/1.1/S/141726, cu titlul „Povestea limbii române. Curriculum opțional
și resurse educaționale pentru clasa a III-a”.
(2) Documentele ce stau la baza acestui regulament sunt următoarele:
a. Contractul de finanțare nr. 2489/D/11.04.2014, cu toate completările şi modificările
ulterioare, inclusiv anexele sale;
b. Ghidul Solicitantului – condiții generale 2013 și Ghidul Solicitantului – conditii
specifice (cererea de proiecte nr. 153);
c. Instrucțiunile emise de AMPOSDRU;
d. Ordinul nr. 989/29.09.2014 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei
cheltuielilor eligibile in cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007 – 2013”.
(3) Participanții la competiție sunt obligaţi să respecte termenii și condițiile prezentului
Regulament de organizare și desfășurare a competiției (denumit în continuare
“Regulamentul”).
(4) Regulamentul este disponibil în mod gratuit, în permanență, pe durata competiției, pe pagina
web a proiectului http://proiecte.pmu.ro/web/povestea_limbii_romane/
(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiția anunțării prealabile,
cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor, pe
portalul proiectului.

Art. 2 - Locul și durata de desfășurare
(1) Competiția este organizată la nivel național, în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.
(2) Competiția se desfășoară în perioada iunie-octombrie 2015, conform următorului calendar
orientativ:
POVESTEA LIMBII ROMÂNE. CURRICULUM OPȚIONAL
ȘI RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU CLASA A III-A

Nr. crt.
1
2
3
4

Etapa de desfășurare a competiției
Pregătirea și transmiterea portofoliilor
Evaluarea portofoliilor înscrise în competiție
Anunțarea rezultatelor
Livrarea si receptia seturilor educationale

Perioada orientativă
iunie-iulie 2015
iulie-septembrie 2015
octombrie 2015
octombrie 2015

(3) Un calendar exact al desfășurării competiției va fi publicat la data lansării efective a
competiției și va fi permanent actualizat pe site-ul proiectului.
(4) După data încheierii competiției, anunțată public pe portalul proiectului, Organizatorul nu mai
are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legatură cu orice circumstanță
care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Competiției.
Art. 3 – Seturile educationale
(1) Seturile educationale acordate prin prezenta competitie constau in:
 1 videoproiector,
 1 tabla interactivă,
 1 laptop,
 1 licență sistem de operare pentru laptop,
 1 licenţă pachet Office,
 10 tablete PC.
(2) Seturile educationale vor fi livrate de catre operatorul economic contractat de Organizator,
care le va furniza la nivelul fiecărei școli castigatoare, însoțite de Procese verbale de predareprimire ce vor fi semnate de reprezentantul legal al scolii.
(3) Seturile educationale care nu vor putea fi livrate câștigătorilor din motive independente de
Organizator până la data de închidere a proiectului, nu vor mai fi datorate de Organizator, iar
câștigătorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de câștigător.
(4) Refuzul de a primi setul educational conduce la pierderea dreptului castigatorului asupra
acestuia.
(5) Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei
alte pretentii de orice natura legate de vreun set educational. Castigatorii isi asuma intrega
raspundere pentru acceptarea seturilor educationale, Organizatorul neasumandu-si nici un fel
de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte aparute in urma acceptarii acestora sau in
legatura cu acestea.
(6) Unitatile de invatamant castigatoare se obliga sa mentina destinatia bunurilor/echipamentelor
primite, respectiv pentru activitatea de predare-invatare-evaluare, cel putin 3 ani de la data
finalizarii proiectului.
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Art. 4 – Dreptul de participare
(1) La prezenta competiție pot participa toate unitățile de învățământ implicate în pilotarea
curriculumului opțional ”Povestea limbii române” și a materialelor auxiliare dezvoltate în
cadrul Proiectului și care, pe durata de desfășurare a competiției, urmează procedura descrisă
la Art. 5.
(2) Castigatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea
informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta
neasumandu-si nicio responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii
si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea
decurge dintr-o astfel de declaratie. Castigatorul care declara/transmite informatii/date
eronate/false sau care nu ii apartin este decazut din calitatea de castigator.
Art. 5 – Procedura competiției
(1) Pentru înscrierea în concurs, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:
a. Unitățile de învățământ participante au cel puțin un cadru didactic înregistrat în grupul
țintă al proiectului care a beneficiat de formare și asistență pentru implementarea la
clasă a curriculumului opțional ”Povestea limbii române” și a materialelor auxiliare
dezvoltate;
b. O unitate de învățământ poate participa doar cu un singur portofoliu înscris în această
competiție;
c. O unitate de învățământ poate participa atât la această competiție, cât și la competiția
similară organizată în cadrul proiectului POSDRU ”Matematica digitală. Curriculum
opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a” (ID 141867), însă nu poate primi
decât un singur set educațional;
d. Pentru a participa la competitie, unitatea de invatamant va transmite o aplicatie
constand in:
I. Portofoliul realizat de cadrele didactice din școală, întocmit conform cerințelor
detaliate în Anexa 1. Repere în elaborarea portofoliului de către cadrele
didactice;
II. Cerere de inscriere, completata conform Anexei 2. Cerere tip de inscriere;
e. Documentele mai sus mentionate se transmit către Organizator, conform Art. 6, până la
data limită de depunere, anunțată pe site-ul proiectului.
(2) Din toate unitățile de învățământ participante la competiție, în baza Procedurii de evaluare a
portofoliilor realizate de cadrele didactice în cadrul proiectului, vor fi selectate 50 de școli,
distribuite uniform la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.
(3) Criteriile de selectare a portofoliilor sunt următoarele:
a. Titlul sugestiv în concordanţă cu conţinuturile/textele suport;
b. Relevanța/argumentarea alegerii conținutului propus;
c. Coerenţa în cadrul unităţii sub aspectul temei (text literar, text informativ);
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d. Corelarea competenţelor, activităților, modalităților de evaluare;
e. Abordarea metodelor şi tehnicilor menţionate în ghidul profesorului;
f. Prezentarea explicită a modalităților de evaluare;
g. Adaptarea strategiilor propuse la particularitățile de vârstă ale elevilor;
h. Utilizarea unor strategii care stimulează curiozitatea și interesul copiilor;
i. Utilizarea unor strategii care determină dezvoltarea autonomiei în învățare;
j. Conexiuni interdisciplinare;
k. Aplicabilitate;
l. Originalitate în designul unității.
(4) Rezultatele evaluarii, cuprinzand punctajele obtinute de toate unitatile scolare inscrise in
competitie vor fi postate pe site-ul proiectului.
(5) Listele finale cuprinzand cele 50 de scoli desemnate castigatoare, proportional pe fiecare
regiune de dezvoltare, vor fi publicate pe portalul proiectului. De asemenea, Inspectoratele
Scolare Judetene vor fi notificate in scris (fax), cu privire la scolile castigatoare din fiecare
judet, acestea, la randul lor, informand scolile beneficiare ale seturilor educationale.
(6) In cadrul prezentei Competitii nu se accepta contestatii.
Art. 6 – Modul de transmitere a aplicatiei
(1) Aplicatia depusa de unitatile de invatamant pentru inscrierea in competitie se transmite către
Organizator, prin poștă/curier, până la data limită de depunere, anunțată pe site-ul proiectului.
(2) Datele de contact pentru transmiterea aplicatiilor:
UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANTARE EXTERNA MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
Str. Spiru Haret, nr 12, et 2, sector 1, Bucuresti
(3) Aplicatia (cuprinzand portofoliul si cererea de inscriere) va fi transmisa intr-un plic sigilat pe
care se vor scrie:
a. Numele unitatii de invatamant aplicante, localitatea de provenienta si judetul;
b. Adresa Organizatorului;
c. Mentiunea: „COMPETITIA INTERSCOLARA PENTRU ACORDAREA DE
SETURI EDUCATIONALE – POVESTEA LIMBII ROMANE, ID 141726
(4) Plicul va contine:
a. Cererea de inscriere, completata conform Anexei 2, in original;
b. Portofoliul realizat de cadrele didactice, in format tiparit, dar si pe suport electronic
(CD/DVD), in format pdf.
(5) De asemenea, portofoliile in format electronic (pdf), salvate cu denumirea Judet_scoala.pdf, se
transmit si pe mail, la adresa office@pmu.ro, pana la data limita de depunere.
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Art. 7 – Dreptul de proprietate intelectuala
(1) Participanții la Competiție își exprimă acordul privind dreptul de utilizare a portofoliilor
conferit Organizatorului, constand in unitati de invatare dezvoltate de cadrele didactice in
cadrul programului de formare si asistenta in implementarea curriculumului optional
“Povestea limbii romane”, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara niciun fel de plata
aferenta.
(2) Acest acord reprezintă cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale participantilor
catre Organizator, pe teritoriul Romaniei, pentru intreaga perioada de protectie a acestora.
(3) Organizatorul se angajeaza ca, in cazul utilizarii acestor portofolii in activitati ulterioare, va
mentiona autorii acestora si contextul in care au fost realizate.
Art. 8 – Incetarea inainte de termen a Competitiei
(1) Competitia poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce
constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive
independente de vointa sa, de a continua Competitia.
(2) Situatiilor avute in vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica
al instantei competente sau altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai este tinut de nicio obligatie
catre Participantii la Competitie, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata
unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.
Art. 9 – Litigiile si legea aplicabila
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si participantii la Competitie, pe de
alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila,
litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabila este legea romana.
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Anexa 1
REPERE ÎN ELABORAREA PORTOFOLIULUI DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE
Portofoliul pregătit de cadrele didactice implicate în pilotarea curriculumului opțional ”Povestea limbii române”, în vederea
certificării, cât și a participării la competiția pentru dotarea școlilor, constă în:
1. elaborarea unei unitati de invatare de tipul celor cuprinse in Ghidul elevului;
2. întocmirea machetei aferente unității de învățare, în conformitate cu Ghidul profesorului.
Portofoliul va fi realizat la nivelul școlii (un portofoliu/școală, indiferent de numărul de cadre diactice beneficiare), fiind rezultatul
muncii întregii echipe de invățători, participanți sau nu la proiect.
Macheta unei unităţi de învăţare
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE...............................................(titlul semnificativ)

Nr ore

Competenţe
specifice vizate

Activitatea desfăşurată/organizarea
grupului de elevi
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Conţinut vizat

Resurse
materiale/Text
suport

Evaluare ,
feedback

Repere pentru elaborarea unităţii:
 sunt abordate doua texte: literar+informativ;
 număr de ore alocate: 2 ore(literar) +2ore(informativ);
 conţinut vizat: pe baza programei Povestea limbii române (selecţie) sau un alt conținut identificat ca fiind deficitar la
nivelul clasei de elevi;
 activitatea desfăşurată/organizarea grupului de elevi: se vor specifica sarcinile de lucru, activităţile de învăţare, formele de
organizare a activităţii din ora respectivă.

Criterii de evaluare:
 Titlul sugestiv în concordanţă cu conţinuturile/textele suport;
 Relevanța/argumentarea alegerii conținutului propus;
 Coerenţa în cadrul unităţii sub aspectul temei (text literar, text informativ);
 Corelarea competenţelor, activităților, modalităților de evaluare;
 Abordarea metodelor şi tehnicilor menţionate în ghidul profesorului;
 Prezentarea explicită a modalităților de evaluare;
 Adaptarea strategiilor propuse la particularitățile de vârstă ale elevilor;
 Utilizarea unor strategii care stimulează curiozitatea și interesul copiilor;
 Utilizarea unor strategii care determină dezvoltarea autonomiei în învățare;
 Conexiuni interdisciplinare;
 Aplicabilitate;
 Originalitate în designul unității.
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Anexa 2

CERERE TIP DE INSCRIERE

Subsemnatul(a)

..................................................................................................

în

calitate

de

reprezentant legal al unității de învățământ ........................................................................., cu sediul in
…………………………………………….., localitatea ............................, județul .............................
solicit inscrierea in competitia pentru acordarea unui set educațional în cadrul proiectului
POSDRU/153/1.1/S/141726, intitulat „Povestea limbii române. Curriculum opțional și resurse
educaționale pentru clasa a III-a”.

Prezenta cerere are anexat portofoliul (tiparit si pe suport CD) realizat de urmatoarele cadre didactice:
Nr.
crt.

Grup tinta in
cadrul proiectului
(DA/NU)

Numele și prenumele cadru didactic

Nume si prenume
Semnătura
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Data

