REGULAMENT
I. Prezentare generală
Proiectul – concurs „PROFI-EXCEL” se adresează elevilor de liceu, care doresc să utilizeze Excel la un nivel
avansat prin participarea la activităţile de pregătire online şi la concursul propriu-zis, astfel încât prin

abordarea profesionistă („Profi”) a problemelor ce apar, zi de zi, în mediul de afaceri, aceştia să
devină competitivi pe piaţa muncii. Tematica cuprinde probleme cu aplicabilitate în vânzări,
contabilitate, gestiunea stocurilor, creare de rapoarte, prognozare, operaţiuni bancare, maximizare
profit, iar subiectele vor avea un grad progresiv de dificultate.

II. Scopul proiectului
Creşterea nivelului de pregătire digitală a elevilor, în strânsă legătură cu mediul economic şi nevoile
acestuia.
Participarea la concurs obligă concurenții să respecte toate articolele cuprinse în prezentul
regulament.

III. Înscrierea concurenţilor:
Cadrele didactice coordonatoare vor trimite fișa de înscriere (vezi anexa), pe adresa
profi.excel@yahoo.com până în data de 28 februarie 2017.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

IV. Structura subiectelor şi criteriile de evluare
Proiectul este structurat pe două activităţi:
 informare, documentare şi pregatire ale elevilor
 concursul propriu-zis
Prima etapă se desfăşoară online, pe platforma Moodle, prin înscrierea participanţilor cu user şi
parolă. Aici se vor posta materiale, se vor desfăşura seminarii online, se va crea un forum de discuţii
şi se vor susţine teste de evaluare a cunoştinţelor.
Concursul va conţine 3 probleme, cu grade diferite şi crescânde de dificulate. Acestea se vor evalua
pe baza punctajelor specificate pe subiect.

V. Desfăşurarea concursului
Concursul va avea loc în data de 30 martie 2017, începând cu ora 13:00, în laboratoarele de
informatică de la Colegiul Economic „G. Bariţiu” din Sibiu.
Participanții se vor prezenta în sălile de concurs cu o jumătate de oră înainte de începerea lui.

VI. Premierea
– se face în ordine descrescătoare a punctajelor obţinute, în data de 31.03.2017, de la ora 14:00, la
Colegiul Economic „G. Bariţiu” Sibiu.
Se acordă un număr de premii egal cu 25% dintre elevii participanţi, astfel: premiu I (pentru punctaje
de minim 70 de puncte), premiul II, premiul III şi menţiuni (în procente corespunzătoate din numărul
total al premiilor, după acordarea premiilor I).
De asemenea se vor acorda premii de apreciere pentru:
 cea mai bună activitate desfăşurată pe platforma de pregătire
 cele mai multe probleme rezolvate
 cea mai ingenioasă metodă de rezolvare a unei probleme
Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor concurenți. Acestea vor fi înmânate
profesorului îndrumător, împreună cu adeverinţa de participare a acestuia la activitățile proiectului.
Se vor acorda diplome de mulţumire pentru parteneri şi sponsori.
Regulamentul concursului poate fi modificat de către organizatori, în funcţie de dinamica
competiţiei.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Concurs de utilizare software ProfiExcel
CAEJ 2016-2017 (nr. 6656/26.10.2016),
Secţiunea A, poziţia 15
Şcoala:_________________________________
Adresa:________________________________
Telefon:________________________________
Nr.
crt.

Nume şi prenume elev
CNP
e-mail

Clasa

Profesor coordonator
Nume şi prenume

E-mail

Director unitate de învăţământ:
Nume şi prenume:________________________
Semnătura: _____________________________

