Atestat 2020
Examinarea se organizează în data de 10.06.2020., în intervalul
orar 12-14. Candidații nu vor fi prezenți, comisia va evalua doar proiectele.
Sala de clasă unde se va desfășura examinarea:
Laboratorul de informatică Neumann János
Înscrierea candidaţilor
Candidații se vor înscrie la examenul de atestare a competențelor profesionale prin
transmiterea proiectului și a referatului aferent până în data de 4.06.2020 profesorului
îndrumător.
Modalitatea de transmitere online a proiectului de către candidat şcolii/comisiei
Candidații vor transmite proiectele și documentația online, prin Messenger, email,
WeTransfer, etc. până în data de 04.06.2020.
Modalitatea de acces a comisiei la notele obţinute de către candidaţi în perioada
anilor de studiu liceal în vederea echivalării probei practice
Comisia de examinare va echivala notele obţinute de către candidaţi în perioada anilor de
studiu liceal în data de 10.06.2020, până la ora 13.
Secretarul comisiei va întocmi tabelul cu note, pe care îl va înainta celorlalți membrii ai
comisiei. Aceștia, pe baza metodologiei existente, vor echivale notele în punctajele probei
practice.
Modalitatea de comunicare a conţinutului procedurii candidaţilor
Procedura va fi transmis online candidaților în grupuri Facebook, Classroom, site-ul școlii,
precum va fi și afișat la avizierul liceului.
Modalitatea de transmitere a rezultatelor către candidaţii înscrişi
Rezultatele vor fi transmise online candidaților în grupuri Facebook, Classroom, site-ul
școlii, precum vor fi și afișate și la avizierul liceului în maxim 2 zile de la evaluare.
Numirea responsabilului din comisie cu redactarea şi transmiterea la timp a
raportului către ISJ
Secretarul comisiei va redacta și transmite raportul către ISJMM în maxim 3 zile de la
examen.

Modalitatea prin care vicepreşedintele va reevalua unul dintre proiecte
Vicepreședintele comisiei de examen va alege un proiect la întâmplare, pe care împreună cu
documentație, îl va reevalua.
Modalitatea prin care preşedintele şi vicepreşedintele monitorizează examenul şi
urmăresc respectarea metodologiei de examen
Preşedintele şi vicepreşedintele comisiei de examen vor verifica corectitudinea tabelelor cu
notele obţinute de către candidaţi în perioada anilor de studiu liceal pe baza matricolei,
după care vor verifica și punctajele echivalate pe baza metodologiei.
Stabilirea criteriilor pentru evaluarea lucrărilor practice, modul de verificare a
existenţei referatului profesorului îndrumător
După echivalarea notelor, comisia analizează referatul profesorului îndrumător.
Evaluarea lucrărilor practice a candidaților – se iau în considerare următoarele:
 Dimensiunea proiectului
 Complexitatea proiectului (în cazul prezentărilor: link-uri, butoane, animații,
tranziții, etc,
în cazul aplicațiilor: utilizarea tastelor, a mouse-ului, grafice, etc.)
 Aranjarea conținutului proiectului (poze, mesaje, texte poziționate estetic, etc.)
 Analiza documentației: dimensiune, aranjarea estetică a conținutului, existența
cuprinsului, a bibliografiei, a numerotării, a antetului/subsolului, etc.)

