Proiect pentru clasa a XI-a
Fiecare elev va realiza un proiect individual:
• Se alege o temă după preferinţe (puteţi refolosit şi la alte discipline);
• Se stabilesc obiectivele şi metodele de lucru;
• Cerinţe tehnice, conţinut: fiecare proiect va conţine elemente de text, grafice, animaţii, sau
şi audio şi film după preferinţe;
• Proiectul va avea două fişiere sursă: una de text (.doc sau .docx) şi una de prezentare (.ppt
sau .pptx);
• Se vor redimensiona elementele grafice, audio şi film pentru a optimiza dimensiunea
fişierelor;
• Amândouă fişiere vor fi transformate atât în pdf căt şi în format html;
• Toate fişierele se pun într-un folder cu numele: Nume_Prenume_Clasa, iar folderul se
arhivează cu zip, rar, 7z şi se trimite la profinfopeda@yahoo.com – dacă permite
dimensiunea sau se aduce prin suport optic (Cd, Dvd);
• Termenul de finalizare este de 2 săptămâni de la înştiinţare;

Projekt készítése XI. osztályban
Minden tanuló egyénileg készít egy projektet:
• Témaválasztás szabadon történik (lehet más tantárgyaknál felhasználható projekt is) ;
• Megnevezitek a projekt célkitűzéseit és módszereit;
• Technikai követelmények a tartalommal kapcsolatosan: minden projekt kell, hogy
tartalmazzon szöveget, képet, grafikus elemeket, animációt, és ha lehet hangot és videót is;
• A tartalom két állományba kerül: egy szöveges Word állományba (.doc vagy .docx) és egy
bemutató típusú állományba (.ppt vagy .pptx) ;
• A grafikus elemeket illetve a hanganyagot és a videót át kell méretezni, hogy kevesebb
tárhelyet foglaljon;
• Mindkét állományt át kell alakítani html és pdf formátumba is;
• Minden állományt egy mappába kell helyezni, a mappa neve Név_Osztály formájú kell
legyen, amit csomagolni kell (zip, rar vagy 7zip formátumba) és ezt el kell küldeni a
profinfopeda@yahoo.com címre, ha a mérete megengedi (kisebb mint 15-20 MB) vagy Cdilletve Dvd-n kell elhozni;
• A határidő maximum 2 hét az értesítéstől számolva.

