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 LOGISCOOL ROMANIA CHALLENGE 

23 noiembrie – 15 decembrie 2022 

 

REGULI DE PARTICIPARE 

 

 

LOGISCOOL ROMANIA CHALLENGE este un eveniment organizat de Logiscool România 

(Indigit Group SRL)  fiind menționat mai departe drept ”Organizator”. 

Prezentul eveniment este organizat în parteneriat cu TARA Interactive, companie de software 

development care va contribui cu expertiza in procesul de evaluare a proiectelor si va oferi 

premiile pentru câștigătorii fiecărui nivel de dificultate. 

  

Obiectivele concursului 

• Dezvoltarea abilităților de programare ale elevilor participanți 

• Stimularea creativității 

• Formarea abilităților de analiză sistemică a proceselor și a relațiilor 

• Oferirea oportunității de a-si pune in practica cunoștințele învățate 

• Diseminarea celor mai bune proiecte 

 

Participanții la LOGISCOOL ROMANIA CHALLENGE 

Logiscool Romania Challenge este adresat elevilor Logiscool din școlile din România, care în 

momentul desfășurării evenimentului sunt înscriși la un curs după cum urmează (conform 

denumirilor din curricula Logiscool): 

• Mix Basic (311) 

• Mix Advanced (312) 

• Scoolcode Master Class (401) 

• Scoolcode Master Class (402) 

• Basics of AI (403) 

• Godot/Python Basic (411) 

• Unity Basic (421) 

• Python Basic (431) 

 

Nu sunt eligibili pentru participarea la Logiscool Romania Challenge: 

• Elevii care sunt înscriși la oricare alt curs de programare din paleta Logiscool, care nu 

este menționat mai sus. 

• Elevii care s-au înscris direct la un curs avansat (403, 411, 421, 431), fără să parcurgă 

înainte semestrele de Blox Advanced și Mix. 
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Desfășurarea Logiscool Romania Challenge 

Participanții vor realiza un proiect de programare, în platforma organizatorului Logiscool, 

numită Scoolcode, bazându-se pe una dintre temele propuse de organizatori, în funcție de 

nivelul la care se încadrează. 

Elevii vor fi grupați în 3 nivele de dificultate, în funcție de experiența lor. Pentru fiecare nivel 

va fi propusă o temă. 

Niveluri de dificultate sunt: 

• EASY - dedicat elevilor care sunt în momentul desfășurării evenimentului la cursul Mix 

Basic (311). 

• MEDIUM - dedicat elevilor care sunt în momentul desfășurării evenimentului la cursul 

Mix Advanced (312). 

• HARD - dedicat elevilor care sunt în momentul desfășurării evenimentului la cursurile 

Scoolcode Master Class (401), Scoolcode Master Class (402), Basics of AI (403), 

Godot/Python Basic (411), Unity Basic (421), Python Basic (431). 

 

Elevii vor putea participa la eveniment doar în cadrul nivelului de dificultate aferent modulului 

în care studiază în momentul desfășurării acestuia. Dacă un elev se înscrie la un nivel de 

dificultate inferior celui la care s-ar încadra în functie de modulul pe care îl studiază în prezent, 

acesta va fi descalificat, iar proiectul său nu va fi luat în considerare. 

Provocările evenimentului vor fi publicate conform calendarului de mai jos, pe pagina dedicată 

de pe site-ul Logiscool. 

 

Calendarul pentru organizarea Logiscoool Romania Challenge: 

• 23.11.2022 – Se vor anunța cele 3 teme 

• 23.11.2022 – 07.12.2022 – Elevii vor putea să își realizeze proiectele în concordanță cu 

tema la care se încadrează și să se înscrie la eveniment 

• 7.12.2022 - termen limită pentru înscriere proiecte 

• 08.12.2022 – 14.12.2022 – Jurizarea proiectelor 

• 15.12.2022 – Anunțarea câștigătorilor  

 

Barem de corectare 

Corectarea proiectelor elevilor care s-au înscris la Logiscool Romania Challenge va fi făcută de 

o echipă de 5 membri, atât de la Logiscool Romania, cât și de la Tara Interactive, companie 

de software development, partenerul Logiscool Romania în organizarea acestui eveniment.  
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Pentru încadrarea în termenele stabilite la organizarea evenimentului, echipa de evaluare va 
evalua doar primele 35 de proiecte trimise pentru fiecare nivel de dificultate.  

În procesul de evaluare a proiectelor, se va ține cont de 4 criterii:  

• Funcționalitate - Cât de bine au fost implementate cerințele din tema propusă  

• Estetică - Interfața grafică a programului și lizibilitatea cu care este scris codul  

• Eficiență - Cât de bine este structurat codul și cât de multe resurse utilizează  

• Creativitate - Aspectul general al proiectului și elementele folosite  

Fiecare membru al juriului va evalua fiecare proiect, în funcție de cele 4 criterii, cu note de la 
1 la 10, unde 1 este nota cea mai mică, iar 10 nota cea mai mare. Fiecare jurat va acorda o 
notă unui proiect pentru cele 4 criterii, rezultând 4 note. Se va face media celor 4 note și va 
rezulta o notă pe proiect pentru acel jurat. 

După ce fiecare jurat a evaluat fiecare proiect, se vor face notele finale pentru fiecare proiect, 
notele finale constând în media notelor pe proiect oferite de fiecare jurat. 

Câștigătorii vor fi aleși în ordine descrescătoare a punctajelor lor, acest lucru însemnând că 
cei care vor avea cele mai mari punctaje se vor clasa pe primele locuri. 

În funcție de acest lucru, vor fi aleși 3 câștigători pentru fiecare nivel de dificultate. 

În cazul în care sunt mai multe proiecte care au același punctaj, aceste proiecte vor fi jurizate 
de doi jurați suplimentari, unul de la Logiscool România, unul de la Tara Interactive, pentru ca 
acestea să poată fi clasate în ordine descrescătoare a punctajelor. 

 

Înscrierea proiectelor 

Pentru a participa la eveniment, elevii trebuie să realizeze un proiect bazat pe tema propusă 

de organizatori, în mediul de dezvoltare Scoolcode.  

În funcție de nivelul de dificultate, proiectul va fi realizat fie în blocuri, fie în cod scris, temele 

cuprinzând elemente care au fost învățate pe parcursul semestrelor de programare. 

Pentru nivelul EASY, proiectele vor putea fi dezvoltate atât în blocuri vizuale cât și în 

StageScript, iar pentru MEDIUM și HARD, proiectele vor fi dezvoltate în StageScript, pe 

platforma Scoolcode. 

După finalizarea proiectelor, elevii vor trimite organizatorilor un link spre proiect, pentru a 

putea fi verificat. Linkul se copiază când proiectul este deschis.  

Linkul va fi trimis în formularul ce va fi disponibil pe pagina de internet a fiecărei scoli pentru 

acest eveniment (dacă aceasta are un formular și coordonatorul a trimis linkul specific către 

părinții elevilor care se califică) sau dacă școala nu a trimis un astfel de link, atunci linkul 
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proiectului se va trimite în formularul de aici: https://www.logiscool.com/ro/apply/ro-

online/lgsro-challenge.   

Proiectul nu mai trebuie modificat odată ce a fost trimis formularul de înscriere! 

 

Premii 

Premiile vor fi în valoare totală de 6900 lei și vor fi oferite de către Tara Interactive. 

Se vor alege câte 3 câștigători pentru fiecare nivel de dificultate, rezultând că în final vor fi 9 

câștigători. Elevul care va avea punctajul cel mai mare pe fiecare nivel de dificultate va câștiga 

un voucher în valoare de 1200 lei, elevul de pe locul 2 va câștiga un voucher de 700 lei, iar 

elevul de pe locul 3 va câștiga un voucher de 400 lei. Voucherele vor putea fi folosite într-un 

magazin online. 

 

Notificarea câștigătorilor 

Câștigătorii vor fi anunțați prin intermediul datelor de contact furnizate de părinți în 

formularul de trimitere a proiectelor, menționate mai sus. 

 

Copyright 

Prin acceptarea acestor reguli, Participanții poartă întreaga responsabilitate pentru trimiterea 

propriilor proiecte către Organizator;  

Participanții autorizează în mod expres Organizatorul să publice proiectele în orice suport sau 

în orice alt mod fără restricții de timp și/sau geografice, să ofere publicului acces la proiectele 

lor și să utilizeze, să copieze și să distribuie proiectele în orice mod pe care îl consideră adecvat. 

 

Altele 

Participanții acceptă că poartă întreaga responsabilitate pentru orice daune cauzate 

Organizatorului prin încălcarea prezentului Regulament în orice moment. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aceste condiții oricând este nevoie. 

Organizatorul are dreptul de a anula în orice moment evenimentul Logiscool Romania 

Challenge. Organizatorul va anunța orice posibile modificări sau anularea Logiscool Romania 

Challenge prin intermediul școlilor Logiscool. 

Rudele angajaților Logiscool România și Tara Interactive, până la gradul 3, nu pot participa la 

concurs. 

 

Prin înscrierea la Logiscool Romania Challenge, participanții sunt de acord în mod implicit să 

respecte Regulamentul. 

 

Organizator 

Logiscool România (Indigit Group SRL) în parteneriat cu Tara Interactive 

info-ro@logiscool.com 

15 Noiembrie 2022 

https://www.logiscool.com/ro/apply/ro-online/lgsro-challenge
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