
<b>A unsprezecea generatie de "infoliceeni"</b>
 Concursul  "Infoliceeanul" , aflat la a XI-a editie, s-a desfaturat in perioada 29-30 aprilie  Competitia a
fost organizata de Grupul Şcolar  "Avram Ianacu"  si la ea au luat parte 61 se elevi  Pagini web,
programul Power Point si soft educational sunt sectiunile la care s-au intrecut participantii  Au castigat
elevi de la Colegiul Textil, Colegiul Tehnic Alimentar  "Terezianum" , Grupul Şcolar Energetic si Liceul
Teoretic  "Onisifor Ghibu"   Premiile au constat in bani si obiecte, obtinute prin sposorizari<br />  <br />
 Grupul Şcolar  "Avram Iancu"  a organizat, la sfarsitul lunii trecute, in 29 si 30 aprilie, a XI-a editie a
concursului  "Infoliceeanul" . Concursul s-a adresat tuturor elevilor de liceu, din intreg judetul si la el au
luat parte 61 de concurenti, din <a href="http://www.sibiul.net/sibiu.php" title="Sibiu">Sibiu</a>, <a
href="http://www.sibiul.net/municipii-sibiu/medias.html" title="Medias">Medias</a> si <a
href="http://www.sibiul.net/orase-din-sibiu/dumbraveni.html" title="Dumbraveni">Dumbraveni</a>.<br
/>  <br />  Au fost patru sectiuni, dintre care doua s-au desfasurat in 29 aprilie, pentru liceele industriale,
respectiv pagini web si programul Power Point.  "Pentru proba de pagini Web, elevii au avut ca tema
�Cum vezi tu viitorul Romaniei, in Uniunea Europeana?�, iar, pentru programul Power Point, au avut de
prezentat lectia �Ştiu sa-mi pastrez sanatatea!�" , a specificat Carmen Tarnovan, directorul adjunct al
Grupului Şcolar  "Avram Iancu"  si unul dintre organizatorii concursului.<br />  Echipele participante au
fost formate din cate doi concurenti, dar elevii au putut lua parte si individual la concurs. In 30 aprilie
s-au desfasurat probele de creativitate, respectiv soft educational si pagini Web, dar aici temele au fost
pregatite, de catre elevi, cu mai mult timp inaintea concursului.<br />  <br />  Din cei 61 de participanti,
locul I, la sectiunea pagini web pe echipe, a fost castigat de Rares Nemtiu si Alexandra Trif, din clasa a
XII-a, de la Colegiul Textil Sibiu, iar la Power Point, cei mai tari au fost Anca Jeler si Andrei Catalisan,
din clasa a XII-a de la Colegiul Tehnic Alimentar  "Terezianum" .<br />  S-au mai clasat pe primul loc, la
soft educational, Ion Chera, din clasa a XII-a, de la Grupul Şcolar Energetic, cu tema  "Drepturile
Omului"  si, la pagini Web, Bogdan Craciun, de la Liceul Teoretic  "Onisifor Ghibu" , din clasa a
XII-a.<br />  <br />  Juriul a fost format din profesori de informatica de la Grupul Şcolar  "Avram Iancu"
 si Liceul Alimentar Textil. Premiile au constat in bani si obiecte, obtinute din sponsorizari.<br />  <br />
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