LỊCH TRÌNH CUỘC THI WETECH 2019
THỜI GIAN
(dự kiến)

28/2/2019

HOẠT ĐỘNG

NỘI DUNG CHI TIẾT

Phát động cuộc thi

Phát động tại từng trường và lớp

Đăng ký đề tài

Các tập thể/ cá nhân đăng ký 01
trong số các đề tài dự thi do BTC

07/3/2019

đưa ra.

05/3 đến

Workshop tập huấn

(Lịch tập huấn chi tiết sẽ được thông

07/3/2019

20/3/2019

22/3/2019 -

BTC tổ chức tập huấn cho các trường
báo cụ thể)

Nộp hồ sơ dự thi

Các tập thể/ cá nhân nộp bài thi cho
BTC.

Bình chọn video

Bình chọn các video dự thi trên
Fanpage facebook của trường.

31/3/2019
Thông báo kết quả sơ loại

BTC thông báo danh sách các đội
vào Vòng Chung kết, thời gian và
thứ tự tiết mục.
- Cách thức sơ loại: Các đội được
chọn vào Vòng Chung kết là những

28/03/2019

đội đạt số điểm cao nhất do BTC
đánh giá.
- Số lượng đội vào Vòng Chung kết:
+ Khối 6-8: chọn 06 đội (dự kiến)
+ Khối 9-12: chọn 06 đội (dự kiến)

Chuẩn bị Vòng Chung kết

Các đội vào Vòng Chung kết hoàn
thiện bài thuyết trình/tiểu phẩm/…
Hạn chót các đội gửi file thuyết

28/3 đến

trình hoàn chỉnh, file nhạc,…:

03/4/2019

03/04/2019
Tất cả các đội thi chuẩn bị các hoạt
động và thiết kế cho gian trải
nghiệm sản phẩm của đội mình.

04/4/2019

Tổng duyệt

Các đội vào Vòng Chung kết tổng
duyệt tại hội trường Passion

Ngày hội Công nghệ WeTech 2019 1. Triển lãm “Live well in the
và Chung kết cuộc thi "CHUYỂN digital age.” (cả ngày)
ĐỔI TRONG THỜI ĐẠI SỐ"

2. Gian hoạt động sáng tạo và giới
thiệu thông tin của các đội Khối 6-8
(sáng); và các đội Khối 9- 12 (chiều)
3. Chung kết cuộc thi Chuyển đổi

06/4/2019

trong thời đại số
Thời gian tổ chức:
Khối 6 - 8: từ 8h30 – 11h45,
06/4/2019
Khối 9 - 12: từ 13h30 - 16h45,
06/4/2019

