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M.E.C.I.   

I.Ş.J. DÂMBOVIŢA              ASOCIAŢIA NEWPROJECTS   

                                              

                   

REGULAMENT DE CONCURS 
 

I. Consideraţii generale 
 

1. Denumire: INFOGATES 2009 - concurs de pagini web 

2. Scopul: Stimularea participării elevilor din învăţământul liceal din judeţul Dâmboviţa, la activităţi 

educative ce le pun în evidenţă creativitatea. 

3. Locul şi perioada desfăşurării concursului: Licee partenere, 26.10.2009 – 29.11.2009; 

4. Organizatori: 

- Asociaţia NewProjects, www.newprojects.org 

o Persoană de contact: prof. Radu Tăbârcă, Liceul „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, e-mail 

rtabarca@yahoo.com, tel. 0726.263.481. 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Regele Carol I, nr. 64, 

telefon/ fax 0245.211.891; 

o Persoană de contact: prof. Nicolae Istrate, inspector de specialitate; 

5. Participanţi vor fi elevi din liceele partenere. 

 

II. Etapele concursului 
 

1.   Concursul se desfăşoară în 2 etape: 

- la nivel local, în fiecare unitate de învăţământ parteneră, până la data de 26.11.2009: 

• 26 octombrie – 31 octombrie – pregătire concurs: anunțuri, înscriere etc. 

• 2 noiembrie – 17 noiembrie – realizare lucrări 

• 18 noiembrie – 19 noiembrie – jurizare lucrări și selecția celor care vor reprezenta liceul la etapa 

finală 

• 20 noiembrie predarea lucrărilor finaliste pentru postarea pe situl asociației 

• 21 noiembrie – 22 noiembrie – postarea lucrărilor pe situl asociației 

• 22 noiembrie – 26 noiembrie  - jurizarea lucrărilor postate pe situl asociației 

- etapa finală, în cadrul Simpozionului InfoGates 2009, în data de 28.11.2009. 

2. Înscrierea participanţilor se va face până la data de 31.10.2009, pe baza unei fişe de înscriere pusă la 

dispoziţie profesorilor voluntari din liceele partenere. 

 

III. Modul de lucru 
1. Concursul constă în realizarea unui site web realizat pe baza cuvântului cheie „MEDIU” (ex: mediu 

natural, mediu social, mediu de afaceri, mediu informatic etc.) 

2. Realizarea lucrărilor se face în echipe de câte 2 elevi. 

3. La crearea sitului web se va folosi doar limbajul HTML/XHTML+CSS (fără programare PHP). 

4. În conţinutul lucrărilor nu trebuie să apară informaţii care pot dezvălui identitatea autorilor sau a 

liceului partener, deoarece acestea pot împiedica evaluarea obiectivă a lucrărilor în etapa finală. 

 

IV. Evaluarea  
 

Criterii de evaluare: 

1. Utilizabilitatea şi accesibilitate – 10 p 

 Informaţia să fie uşor accesibilă şi uşor de găsit, conţinutul lizibil şi informaţia clară şi 

concisă 

 Ergonomia interfeţei web ( inclusiv navigabilitate – “ regula celor 3 click-uri”, căutare etc.) 
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 Site-ul trebuie să fie uşor accesibil categoriei de utilizatori căreia i se adresează 

2. Portabilitate – 10 p 

 Independenţa de platformă şi compatibilitatea pe sisteme diferite 

 Browsere diferite 

 Rezoluţii diferite 

 Sisteme de hosting 

3. Conţinut – 30 p 

 Calitatea ( acurateţea, originalitatea), cantitatea, utilitatea şi corectitudinea conţinutului 

4. Funcţionalităţi şi utilitate – 30 p 

 Utilitatea lucrării în contextul conţinutului 

 Numărul şi complexitatea de funcţionalităţi pe care site-ul le pune la dispoziţie 

 Calitatea, originalitatea şi concordanţa cu tema proiectului 

 Recurgerea la instrumente de achiziţie şi/sau management al conţinutului 

5.  Design – 10 p 

 Unitatea, compoziţie, eleganţă estetică, echilibru vizual 

 Concordanţa interfeţei grafice şi a elementelor grafice cu utilizatorii specifici ai site-ului 

6. Originalitate şi inovaţii – 10 p 

 Originalitatea ideii, a designului şi a implementării tehnice 

 Inovaţii şi diferenţierea lucrării faţă de alte abordări 

 

Observaţii:  Nu vor fi punctate acele părţi ale proiectului care nu sunt concepute de autor ( de exemplu, 

design bazat pe template-uri, scripturi pe internet etc. ). În cazul în care autorul îşi asumă realizarea unor 

părţi care apoi se dovedesc a nu fi de concepţie proprie, lucrarea va fi descalificată. 

 

A) Evaluarea la etapa locală 

 Comisia de evaluare, din fiecare liceu partener, va fi formată din 3 membri care va stabili 

ierarhia lucrărilor înscrise în concurs şi va selecta cele două echipe participante la etapa finală.  

B) Evaluarea la etapa finală 

 Evaluarea începe din momentul postării lucrărilor finaliste pe situl Asociaţiei NewProjects – 

www.newprojects.org  

 Postarea lucrărilor pe situl asociaţiei, conform celor specificate la modul de lucru, se va face sub 

semnul anonimatului, doar cu numele lucrării respective, fără a se menţiona direct numele 

autorilor sau a liceului respectiv. 

 Punctarea lucrărilor se va face numai de către elevii echipelor finaliste, asistaţi de către 

profesorii voluntari, pe baza criteriilor de evaluare, astfel: 

1. Cei patru membri ai echipelor finaliste dintr-un liceu vor acorda punctaj numai celorlalte 

echipaje/lucrări din afara liceului respective 

2. Punctajele acordate pentru  fiecare lucrare vor fi trecute, la fiecare liceu partener în parte, într-un 

tabel secretizat, semnat şi ştampilat de către director, care va fi înmânat comisiei de organizare 

în ziua etapei finale  - 28. 11. 2009. 

 Clasamentul final se obţine în ziua etapei finale prin însumarea punctajelor obţinute de către 

fiecare lucrare în parte. 

 Premiul INFOGATES 2009  va fi obţinut de lucrarea cu punctajul cel mai mare. 
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