
 

 

Cisco Romania  a participat la a 14-a ediţie a concursului naţional Infoeducaţie 2008  

Cisco, lider mondial în echipamente pentru comunicaţii,  a organizat la sfârşitul săptămânii trecute două 
concursuri de reţele în cadrul celei de a 14-a ediţii a Infoeducaţie 2008, ca parte a angajamentului său de 
a promova şi sprijini formarea de specialişti în domeniul IT&C.  

Infoeducaţie 2008, concurs naţional de software şi pagini web dedicat elevilor de liceu, s-a desfăşurat  în 
perioada 4-10 august în tabăra Galaciuc din Vrancea, şi s-a bucurat de participarea a peste 160 de elevi, 
pasionaţi de informatică precum şi a 45 de profesori specializaţi în IT. 

Concursurile Cisco au avut următoarea tematică:  

• Configurare reţele folosind Packet Tracer  

• Cablare conectică reţele 

Câştigătorii concursului de configurare reţele sunt: Chitic Ştefan, de la Colegiul Naţional Ferdinand I 
din Bacău, Romoşan Darius, de la Colegiul Naţional Aurel Vlaicu din Orăştie şi Gheorghiaşa 
Alexandru, de la Colegiul Naţional Decebal din  Deva. 

 Robert Dolca de la Colegiul National "Aurel Vlaicu" din Orastie a câştigat concursul de cablare 
conectică reţele. 

 Toţi câştigătorii concursurilor Cisco vor fi recompensaţi cu burse pentru cursul CCNA (CISCO 
Certified Network Associate) în cadrul programului Cisco Networking Academy. 
 
În cadrul Infoeducaţie 2008, Cisco a făcut  şi o prezentare live WebEx. Ciprian Popoviciu, expert Cisco 
în dezvoltarea protocolului IPV6,  a intrat în sesiune live WebEx cu elevii şi profesorii, joi 7 august, 
timp de 2 ore, prezentând tema  "Everest 2008",  povestea ascensiunii încununate de succes a 
Everestului, din perspectiva utilizării tehnologiilor de comunicaţii mobile pentru educaţie.  
Videoconferinţa a  fost posibilă datorită Orange Romania, care a asigurat o legătură Internet 2Mb 
gratuită pe întreaga perioadă a desfăşurării evenimentului. 

 

Despre InfoEducaţie 2008 

Concursul interdisciplinar InfoEducaţie este dedicat elevilor de liceu cu aptitudini, înclinaţii şi interes pentru crearea 
aplicaţiilor informatice - soft educaţional, soft utilitar şi pagini web - de la profilul informatică şi de la alte profile. Concursul 
se desfăşoară în patru etape: pe unitatea şcolară, locală, judeţeană şi naţională. Etapa naţională se desfăşoară în luna august în 
tabăra Galaciuc, Jud. Vrancea. Secţiunile concursului sunt: soft educaţional şi soft utilitar pagini web, creaţie multimedia: 
montaj film, animaţie, prelucrare grafică. 

 

 
Despre Cisco Systems  
Cisco, (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care transformă modul de conectare, de comunicare 
şi de colaborare interpersonală. Informaţii despre Cisco se găsesc la adresa Web http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă 
oră, accesaţi site-ul Web de la adresa http://newsroom.cisco.com. 
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