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REGULAMENTUL   CONCURSULUI   JUDEȚEAN 
 INTERDISCIPLINAR 

de  desene și grafică pe calculator 
” Digital & Art”  

25 -31  ianuarie  2018 

Avizat, 

Inspector Şcolar pentru activităţi extraşcolare, 

Prof. Monica Mustăţea 

Concursul  este  un concurs cu participare  directă  și se  adresează   copiilor de  clasele   I  
-  IX  care doresc  să-și  dezvolte  abilitatile  lor in realizarea unor creatii  plastice  sau  cre-
atii grafice  pe  calculator. 

SCOPUL          

Prin acest concurs ne propunem să încurajăm  şi să atragem elevii  în activităţi de formarea si 
dezvoltarea a abilitatilor de a crea unele  lucrari plastice  sau a unor desene pe calculator. 

PARTICIPANTI 

  La concurs pot participa de elevi de clasele I – X din instituţiile şcolare din judeţul Vaslui. 

SECTIUNI  

Concursul se desfăşoară  pe următoarele  secţiuni: 

Creaţii  plastice 

Grafica  pe  calculator 

CERINTE: 

Tema  desenelor  este ” NU violentei. DA  prieteniei.” 

 

La secțiunea  grafică pe calculator 

Concursul  constă  în  realizarea unor   desene pe calculator folosind  aplicatia Paint. 

Profesorii  coordonatori  vor  completa fişa de înscriere de mai jos şi vor  propune  o data  de  
susţinere a concursului  în perioada 25– 31  ianuarie  2018 . Vor  trimite  fişa de înscriere până 
pe data de  22 ianuarie  2018 pe adresa de email aurelia.tonita@gmail.com. 

La  data  si  ora  stabilita  elevii  vor fi prezenţi în laboratorul de informatică de la ei din şcoală  şi  
vor  realiza  desenul cu tema ”NU  violenţei. DA prieteniei” timp de 60 – 90  



minute. După  ce  trec  cele 90 minute elevul  sau profesorul  coordonator va  salva desenul 
astfel:  «numeprenume-clasa-scoala-numeprof». 

După  salvarea  tuturor  desenelor  profesorul  coordonator  va  trimite  desenele  pe  adresa 
de email: aurelia.tonita@gmail.com. 

  

La secțiunea  desen 

Elevii  care  doresc  sa participe la concurs  vor fi prezenti la Palatul Copiilor  Vaslui, cu instru-
mentele  lor de desen (pensoane, acuarela sau tempera, foi desen A4).   

Elevii  vor desena timp de 90 minute un desen pe tema  dată. 

La  concurs  pot  participa  maxim   2  elevi din ciclul primar, 2 elevi de gimnaziu şi 2 elevi de li-
ceu dintr-o instituţie şcolara .  

DIPOZIȚII  FINALE 

Desenele se vor juriza şi clasamentul va fi trimis prin email cadrelor didactice coordonatoare.   

Criterii de evaluare : creativitate, originalitate, imaginaţie. 

Fisa de Î nscriere 
Concurs  judeţean 

Digital & Art - 2018 

 organizat de Palatul Copiilor Vaslui, 
 

Instituţia  şcolara………………………………………. 

Numele şi prenumele îndrumătorului:         ……………….. 

  e-mail contact ………………….                          telefon de  contact………………….. 

Elevi participanţi: 

 

 

Data  si  ora  in  care  cadrul  didactic  coordonator  poate  participa la  concurs  (in perioada  25 – 31  ianuarie 2018, pentru secţiu-
nea ……………………………)……………………………………… 

Sunt de acord  cu  regulamentul  concursului.      

                                                                                          Semnătura cadrului didactic,      prof.   

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa 

      
      
      

      

      


