REGULAMENT DE DESFASURARE
TEHNO STIL
CONCURS INTERJUDETEAN – Editia a V -a 2018
I. ARGUMENT
Concursul „TEHNO STIL“, oferă elevilor, studentilor şi profesorilor participanţi, ocazia de aşi testa potenţialul creativ, de a interacţiona cu oameni cu aceleaşi pasiuni şi totodată de a învăţa
metodic prin exerciţiu constant. Se are în vedere educarea şi sensibilizarea elevilor si a studentilor
fata de progresele tehnico-stiintifice, precum si dezvoltarea in cariera.
II. VIZIUNE
Sensibilizarea atitudinii faţă de importanţa creativităţii şi a inovării precum şi formarea
competentelor cheie pentru dezvoltarea personala, sociala si profesionala.
III. MISIUNE
Prezentarea, dezbaterea si diseminarea informaţiilor din domeniile tehnice si tehnologice,
cunoaşterea preocupărilor si realizărilor cadrelor didactice si a elevilor in domeniul tematicii abordate,
iniţierea de noi contacte intre specialişti, instituţii, stimularea creativităţii elevilor, crearea de
parteneriate, promovarea exemplelor de bune practici.
IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI TERMENE LIMITĂ
IV.1. Condiţii de participare
Primirea lucrarilor si pregatirea concursului. Prezentarile power point si filmele se vor
trimite on-line la adresa de e-mail: tehnostil@yahoo.com
Desenele, colajele, posterele, brosurile, pliantele, machetele, fotografiile, albumele
fotografice vor fi primite pe adresa „Colegiului Tehnic „Radu Negru” Galati, Str.Stiintei nr. 119,
800170 pana la data de 10.05.2018. Lucrările transmise în format original: desene, colaje, postere,
brosuri, pliante fotografii /albume fotografice, machete vor fi expuse in sala multimedia. Se va filma
expoziţia. Se va ataşa formularul de înscriere atunci când se trimit lucrările. La o lucrare se accepta
maxim 2 autori.
IV.2.Desfasurarea concursului pe sectiuni
Participantii vor realiza:
 prezentari power point, filme in 4 – 7 minute;
 desene, colaje, postere, brosuri, pliante, machete, fotografii, albume fotografice care vor fi
prezentate in 1 - 2 minute;
Variantele de lucru in format original in softul in care au fost create produsele prezentate vor fi
necesare fiecarui participant.
IV.3. Evaluarea lucrarilor si decernarea premiilor.
Prezentarile power point si filmele se vor evalua in functie de: modalităţile de prezentare,
conţinut, calitate, armonie şi concordanţă cromatică, creativitate, originalitate precum si impactul
produs asupra asistenţei.
Desenele, colajele, posterele, brosurile, pliantele, machetele, fotografiile, albumele fotografice
se vor evalua in functie de mesajul transmis în concordanţă cu tema abordată, impresia de ansamblu,
estetica materialului, modul în care au fost realizate elementele grafice, tematica de culori şi alte
elemente de recunoaştere rapidă, coerenţa şi claritatea în expunerea mesajului, modul tehnic de
realizare, creativitate, originalitate, impactul produs asupra asistenţei. Se vor acorda diplome pentru
premiile I. II. III , menţiuni şi diplome de participare.
Comisia de evaluare răspunde de respectarea criteriilor de evaluare existente in fisa de evaluare,
dovedind deontologie profesională, imparţialitate şi fair-play.
IV.4. Termene limită
Intervalul de timp in care se primesc lucrarile este: 15 APRILIE- 10 MAI 2018
Prezentarea si expunerea lucrarilor vor avea loc in data de 16 MAI 2018 la Colegiul Tehnic
„RADU NEGRU” Galati.
V. SECŢIUNILE CONCURSULUI
 Sectiunea A: Prezentari power point si filme. Se adreseaza elevilor din invatamantul
preuniversitar si studentilor.
 Sectiunea B: Desene, colaje, postere, brosuri, pliante, machete, fotografii, albume fotografice.
Se adreseaza elevilor din invatamantul preuniversitar si studentilor.
Tematica propusa acopera o gama interesanta si variata de aspecte din domeniile: educatie,
sanatate, mediu, cariera, valori europene, hobby-uri, etc. Informatiile despre simpozion se pot accesa si
pe www.tehnostil.wordpress.com

