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  În cadrul proiectului POS-DRU  „Acces la un viitor de succes” 
implementat de Grupul Şcolar „Vasile Sav” Roman  se desfăşoară şi activităţi  de 
educaţie non-formală care vizează eficientizarea pregătirii profesionale a elevilor. 
 Din perspectiva faptului că elevii claselor a IX-a profil tehnic , domeniile 
electric , electronică şi automatizări nu sunt  înscrişi  în calendarul concursurilor şi 
olimpiadelor la disciplinele / modulele tehnice , Grupul Şcolar „Vasile Sav” Roman 
organizează la nivel local Concursul  interdisciplinar „TEHNO –ZOOM”  care se 
adresează acestor elevi. 
  Concursul se va desfăşura  în data de 28.02.2010 ora 900 . 
Secţiunile concursului sunt : 

A. Documentare şi investigare ştiinţifică  pentru temele „Eco-Tehnologii”  şi 
„De la silex la siliciu” – secţiune de prezentări PPT, pagini web, produse 
multimedia.  
         Notă : la această secţiune pot participa elevi de la domeniile electric  şi  
electronică şi automatizări. Fiecare şcoală poate participa cu 5 lucrări. 

B. „HOMO-FABER” – probă practică de laborator pentru elevii de la domeniul 
electronică şi automatizări , modulele „Circuite electrice”şi „Măsurări 
electrice”. 

Notă : la această secţiune pot participa elevi de la domeniul  
electronică şi automatizări. Fiecare şcoală poate participa cu 1 echipaj format 
din 2 elevi. 

C. „TEHNO-ART” – secţiune de creativitate tehnică  pe echipaje. 
Notă : la această secţiune pot participa elevi de la domeniile electric  şi  

electronică şi automatizări. Fiecare şcoală poate participa cu un echipaj 
format din 3 elevi.. 

Pentru buna organizare a acestei activităţi vă rugăm să ne confirmaţi 
participarea şi numărul lucrărilor / echipajelor până pe data de 20 februarie 
2010 pe adresa de e-mail plosnitalacramioara@yahoo.com..  

Asigurându-vă de înalta noastră consideraţie aşteptăm participarea 
şcolii dumneavoastră la acest concurs. 
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