REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI “UTILIZAREA
CALCULATORULUI ÎN REPREZENTĂRILE GRAFICE”
2 aprilie 2012
DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII
2 aprilie 2012
PROGRAMUL CONCURSULUI:
Desfăşurarea activităţi propuse:
8 - 9 Primirea invitaţilor;
9 - 11 Concurs de desenare asistată de calculator;
11 - 12 Expunerea portofoliilor şi a desenelor;
12 - 13 Vizionarea exponatelor şi aprecierea lor;
13 - 14 Premierea celor mai originale şi valoroase desene şi portofolii în plen;
LOCUL DESFĂŞURĂRII
COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ, STRADA IOAN
CIORDAŞ, NUMĂRUL 5, JUDEŢUL BIHOR
Elevii care participă la competiţia “Utilizarea calculatorului in reprezentări
grafice” vor primi fişe de lucru şi îşi vor demonstra competenţele practice sub
supravegherea cadrelor didactice implicate in acest proiect judeţean.
Elevii vor aduce portofoliile legate cu spirală sau în dosar cu şină. Fiecare portofoliu
va conţine minim 20 de documente tehnice realizate pe calculator (desene, fişe tehnologice,
ciclograme etc). Desenele să fie pe format A4 cu indicatorul completat.
Foaia de titlu a portofoliului trebuie să cuprindă: instituţia şcolară, numele şi
prenumele elevului, clasa, domeniul, specializarea, profesorul coordonator.
Vor fi apreciate cu cinci puncte din cele 100 acele portofolii, care sunt însoţite de o
pagină scrisă, care va descrie pe scurt conţinutul său. Cerinţele de tehnoredactare sunt:
formatul paginii A4, margini stânga şi dreapta 2cm, sus şi jos 3 cm, scris cu font Times
New Roman 12, spaţiere la un rând. Titlul lucrării: pe prima linie, cu majuscule, font Times
New Roman 14, bold, aliniere la centru; Lista autorilor (NUME, Prenume): la a doua linie
după titlu, fontTimes New Roman 12, bold; Instituţia autorilor (şcoala de provenienţă, email etc.) prima linie după Lista autorilor cu font Times New Roman 12; Bibliografia în
ordine alfabetică, la sfârşitul lucrării. Toţi elevii şi profesorii îndrumători vor primi diplome
de participare, iar cele mai bune lucrări vor fi premiate.
Pentru alte detalii sau informaţii, ne puteţi contacta:
Director adjunct : ing Monenciu Rodica- telefon 0744396530
e-mail: monenciu.rody@yahoo.com
Coordonator activitate: dr. ing. Mada Maria – telefon- 0722793992
e-mail: maria.mada59@yahoo.com

FISA DE INSCRIERE
CONCURS/SIMPOZION NAŢIONAL

AUTOR 1 (NUMELE & PRENUMELE)_______________________________________
FUNCŢIA________________________________________________________________
ŞCOALA_________________________________________________________________

AUTOR 2 (NUMELE & PRENUMELE)_______________________________________
FUNCŢIA________________________________________________________________
ŞCOALA_________________________________________________________________

ADRESA pe care se trimite diploma _________________________________________
______________________________________________________________________
TELEFON________________________________________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________.

TITLUL LUCRĂRII___________________________________________________
___________________________________________________________________________

MODUL DE PARTICIPARE: directă sau prin trimiterea lucrării
____________________________________________ (completaţi modul de participare)

Materialele necesare pentru susţinerea/prezentarea lucrării.______________________

CAZARE:_______________________________ (completaţi cu da sau nu)
Timpul de prezentare a unei lucrări va fi de maxim 5 minute.

