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Concursul: Profesia, viziunea și realitatea - ediția a IV-a, se desfășoară în sala de
festivități a Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale. Tematica
concursului: Argumentarea viziunii personale asupra profesiei alese versus realitatea.
Tematica ediției a IV-a: Viața elevilor în familia CEITI
Secțiunea concursului din anul curent:
Video – secvențe video (Sony Vegas, Adobe Premiere etc.)
Condiții de participare:
La concurs se invită toți doritorii cineaști de a monta pelicule originale.
Premierea se va face de către membrii echipei organizatoare.
Lucrările vor fi înscrise în concurs, până pe 22 februarie, respectând următoarele indicații:

1. Fiecare elev participant poate înregistra în concurs câte 1 lucrare, la adresa:
pvr.ceiti@gmail.com.
2. Nu sunt acceptate lucrări care nu se încadrează în tematica propusă;
3. Lucrările sunt elaborate la nivel de grupă, elev sau echipă/grup de elevi;
4. Lucrările sunt prezentate de către un reprezentant al grupului;
5. Pentru ca lucrările să fie acceptate în concurs, este absolut necesar ca ele să fie originale.
Dacă se vor folosi diverse surse, acestea se vor indica corespunzător în lucrare, respectând
drepturile de autor.
Jurizare:
Lucrările câștigătoare sunt alese de către membrii juriului.
Juriul este format din persoane competente în domeniul IT şi va avea cel puţin 5 membri.
Lucrările elevilor vor fi clasificate şi evaluate ţinându-se cont de:
~Nivelul de dezvoltare a tematicii
~Creativitatea și originalitatea lucrării
~Prezentarea mesajului reflectat în film
~Elemente tehnice– imagini clare, calitatea filmărilor, limbaj adecvat, fără elemente
discriminatorii.
Alte precizări:
Lucrările câștigătoare se publică pe site-ul instituției
Se decerneză elevii și cadrele didactice coordonatoare.
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Calendarul concursului
1 februarie 2018 – lansarea concursului
22 februarie 2008 – sinteza scenariilor elaborate (cab.35 la pauzele dintre ore)
26 februarie 2018 – termenul limită pentru înscrierea lucrărilor
28 februarie 2018 – desfășurarea concursului
Redactarea lucrărilor:
În cadrul secţiunii video, clipul video va dura 3 min. și va fi realizat în programe de editare
video: Sony Vegas, Adobe Premiere etc.
În derulare se specifică numele autorului/pseudonim, denumirea filmului, grupa și profesorul
coordonator.
Lucrarea se prezintă organizatorilor la data de 26 februarie, în formă digitală și informație
printată pe foaie A4, cu următorul conținut: autorul, denumirea lucrării, grupa, profesorul
coordonator și un cadru(secvență) din clip(1 exemplar, pentru juriu).
Până la data de 26 februarie, contactați mentorul secțiunii - Ciolpan Victor, grupa I-1443,
e-mail: joinall99@gmail.com .
Important:
Participanții vor elabora filmuleț ce va dura 3 min.
Participanții vor prezinta esența lucrării în decurs de 1 min.
Participanții vor fi decernați cu diplome (Excelență, I, II, III, Mențiune și Simpatia publicului).

Vă dorim SUCCES!!!

Pentru informații și precizări adresați-vă:
Prof. organizatori: Olga Jumbei, profesor la disciplinele de informatică, cab.6;
Alexandru Belischii, profesor de matematică, cab.39.
Contactați-ne la adresa pvr.ceiti@gmail.com.

