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Odată la doi ani, în colegiul German Goethe se organizează o
săptămâna a proiectelor, în cadrul căreia se propun de către
profesori teme, dintre care elevii aleg. Doamna profesoară Isabela
Coman a propus pentru anul acesta ca temă „Arhidesign”.
„În Colegiul German şi nu numai, sunt mulţi elevi care doresc să
urmeze cursurile facultăţii de arhitectură. Datorită dezvoltării
programelor CAD, am găsit util a aduce în atenţia elevilor astfel de
programe, ca mai apoi în timpul facultăţii, odată deveniţi studenţi
să poată să progreseze rapid în lucrul cu un asemenea program.
Ne-am bucurat mult că firma Nemetschek ne-a înţeles,
sprijinindu-ne logistic pentru buna desfăşurare a concursului, prin
cele 25 de licenţe Allplan 2005 instalate şi prin suportul acordat de
Elizabeta Muja - specialist arhitectură, Nemetschek România - care
a fost alături de noi pe toată durata desfăşurării concursului” a spus
doamna Isabela Coman.

Proiectul s-a desfăşurat pe durate a cinci zile, timp în care elevii,
sub îndrumarea d-nei. Elisabeta Muja au realizat un proiect comun:
o locuinţă P+1 unifamilială. Remarcabil este faptul că, deşi elevii nu
Bursele Agora
au avut cunoştinţe de arhitectură şi nici nu mai utilizaseră până
agora ON line atunci programul Allplan 2005 (CAD pentru arhitectură şi
construcţii), ci doar abilităţi în utilizarea calculatorului, toţi au dus
la bun sfârşit proiectul.
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Cine-i mic şi
mijlociu?
... există o definiţie
formală a acestor
„întreprinderi mici şi
mijlocii” ...

În ultima zi proiectele - tipărite pe hârtie - au fost prezentate
tuturor elevilor din şcoală în cadrul unei mici expoziţii.
„Mi-aş mai dori să se poată organiza cursuri de Nemetschek dedicate
elevilor, adaptate la nivelul lor de cunoştinţe şi a capacităţii lor de
înţelegere, acest lucru fiind uneori mai dificil de realizat, dar nu
imposibil” ne-a spus în final doamna Isabela Coman.
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