
Proiect Educațional Național 
„EduTeca” – Regulament și informații 

 

A. ORGANIZATORUL: 
ASCENDIA DESIGN S.R.L., cu sediul în București, Str. Fierari Nr.5, Sector 2, 020545, CIF RO21482859, nr. 

înreg. la R.C. J40/6604/2007, Tel. 0371.089.200, fax.021.312.42.26, adresa de e-mail office@ascendia.ro, site: 

www.ascendia.ro. 

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

Proiectul Național „EduTeca” se desfășoară sub forma unui concurs adresat cadrelor didactice și copiilor din 

instituțiile de învățământ de nivel preșcolar și primar – grădinițe, clasele pregătitoare și I-IV. 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

C.1. Argument, justificare, context 

Mijloacele moderne de învățământ exercită influențe multiple asupra învățării, satisfăcând nevoia de informare, 

educare, dar și de recreere a elevilor. Ele contribuie la creșterea calității învățământului, fiind un suport necesar 

activităților de educație din zilele de astăzi. 

Modernizarea unităților de învățământ și abordarea mijloacelor moderne de predare susțin buna pregătire a 

elevilor pentru viitor și încurajează receptivitatea acestora la nou. Materialele moderne și interactive sunt surse 

atractive de informare și de studiu particular și sprijină procesul de adâncire a cunoștințelor. Ele contribuie la 

deschiderea orizonturilor de cunoaștere și stimulează dezvoltarea maximală a individualității fiecărui copil. 

C.2. Obiectivul general 

Proiectul „EduTeca” vizează creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice și a altor instituții cu rol 

important în educația copiilor preșcolari și a școlarilor din învățământul primar în procesul de învățământ 

(constituit de triada predare-învățare-evaluare), prin folosirea computerului în desfășurarea acestuia. 

C.3. Obiectivele particulare ale proiectului 
– stimularea și menținerea interesului elevilor pentru instrumentele auxiliare de învățare; 

– susținerea procesului constituit de predare, învățare și evaluare din învățământul preșcolar și din cel primar 

prin punerea la dispoziția unităților de învățământ a cât mai multe materiale didactice electronice sau inovative; 

– utilizarea materialelor educaționale în format digital în cadrul procesului de învățământ; 

– elaborarea, cu ajutorul cadrelor didactice și a specialiștilor în domeniul informaticii, a unor softuri 

educaționale care să sprijine învățământul preșcolar și cel primar; 



– identificarea soluțiilor practice, prin antrenarea elevilor în diverse competiții. Acestea constau în elaborarea 

unor proiecte tematice îndrumate de cadrele didactice. Anul acesta, tema aleasă implică realizarea unei 

povești sub formă de bandă desenată. 

C.4. Grupul țintă al proiectului 
Proiectul se adresează elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ de nivel preșcolar și primar – 

grădiniță, clasele pregătitoare și I-IV. 

C.5. Durata proiectului 

Proiectul se desfășoară în perioada anului școlar 2015-2016, după cum urmează: 

Anunțarea proiectului și înscrierea participanților: 30.03.2016 – 29.04.2016 

Selecția lucrărilor: 30.04.2016 – 9.05.2016 

Publicarea listei câștigătorilor: 10.05.2016 

Se vor oferi premii pentru dotarea a 50 biblioteci școlare. Premiile vor consta în materiale didactice, atât în 

format electronic, cât și pe hârtie, din colecția EduTeca. 

C.6. Desfășurarea proiectului 

Anunțarea proiectului se va face prin intermediul unor sesiuni de informare destinate cadrelor didactice, cu 

implicarea partenerilor locali (inspectorate școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 

autoritățile administrației publice locale, școli și grădinițe, reprezentanți ai altor instituții cu rol important în 

educația copiilor preșcolari/școlarilor din învățământul primar etc.) și prin mijloacele publicitare ale 

organizatorului. 

Înscrierea participanților se va face prin una din variantele de mai jos: 

• completarea formularului de înscriere și alcătuirea unui document care să conțină anumite informații (acestea 

vor fi menționate mai jos) și expedierea acestora online, prin poștă sau curierat; 

• completarea formularului tipărit și realizarea documentului, urmate de transmiterea acestora la adresa de 

corespondență Ascendia Design SRL, Str. Buzești, nr. 76-80, sector 1, București, cu confirmare de primire; 

• completarea formularului tipărit și realizarea documentului, urmate de transmiterea acestora la numărul de fax 

021.312.4226, cu confirmarea primirii. 

Documentul necesar pentru participarea la acest proiect trebuie să conțină: 

– specificații privind dotarea unității de învățământ cu mijloace informatice: numărul de calculatoare funcționale 

și măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul procesului educativ (doar de cadrele didactice sau și de copii); 



– numărul de grupe sau clase care utilizează calculatorul și materialele electronice în activitatea didactică; 

– frecvența utilizării calculatorului în activitatea didactică; 

– observații privind rezultatele utilizării materialelor didactice electronice în procesele de predare, învățare și 

evaluare; 

– cel puțin o propunere de proiect tematic pentru realizarea unor noi materiale didactice în format electronic 

(minim o temă); 

– realizarea unei lucrări colective în clasă, tema acesteia fiind „Benzi desenate”. Lucrarea trebuie să conțină 9-

10 ecrane, acestea constând în descrierea unei întâmplări prin intermediul desenelor și al dialogurilor. Banda 

desenată trebuie să aibă cel puțin un personaj din colecția EduTeca. Lucrarea astfel rezultată se va 

fotografia și se va anexa formularului de concurs, sau se va transmite fie pe adresa de email 

suport@eduteca.ro, fie prin mesaj privat pe https://www.facebook.com/ascendia.eduteca/ . 

Câștigătorii vor fi aleși dintre participanții înscriși care respectă următoarele criterii: 

– originalitatea lucrării realizate 

– formularul de înscriere completat cu informații complete și corecte 

– originalitatea și funcționalitatea temei propuse pentru un viitor proiect tematic 

– redactarea unui document corespunzător cerințelor precizate. 

Premiile oferite vor consta în materiale didactice în format electronic și fizic din cadrul colecției EduTeca. 

Anunțarea câștigătorilor: Lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul www.eduteca.ro. 

Ascendia Design S.R.L. 

J40/6604/2007, CUI RO21482859 

Str. Buzești Nr.76-80, București, Sector 1 

Tel: 0371.089.200 

www.eduteca.ro               suport@eduteca.ro 

C.7. Rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului 

mailto:suport@eduteca.ro
https://www.facebook.com/ascendia.eduteca/
http://www.eduteca.ro/


– dotarea a 50 de unități școlare cu materiale didactice în format electronic și fizic din cadrul colecției EduTeca. 

– captarea și menținerea interesului elevilor pentru noile instrumente de învățare 

– susținerea proceselor de predare, învățare și evaluare din învățământul preșcolar și primar prin punerea la 

dispoziția unităților de învățământ a materialelor didactice electronice 

– adaptarea noilor materiale didactice la nevoile resimțite în procesul educativ. 

C.8. Parteneri implicați în proiect 
– Ascendia Design – organizator; 

– inspectorate școlare județene; 

– Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

Partenerii vor contribui la implementarea și atingerea obiectivelor propuse prin informarea cadrelor didactice și 

a unităților de învățământ despre obiectivele și activitățile implicate de acest proiect. 

Proiectul se adresează: 

– copiilor (școlari și preșcolari) 

– școlilor și grădinițelor, 

– reprezentanților altor instituții cu rol în educația copiilor preșcolari/școlarilor din învățământul primar etc. 

ASCENDIA DESIGN SRL, 

Reprezentant, 

Dl. Cosmin Mălureanu 

Director General 

  

Informații despre concurs pot fi obținute și la: 0371.089.200, suport@eduteca.ro. 

Vă așteptăm la concurs! 
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