
 

Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” Iași anunță: 
 

În cadrul activităților proiectului ”Împreună la obârșiile Europei!” 
derulat pentru participarea la Concursul Național Euroscola, ediția a X-a 
2017-2018, lansat de Biroul de Informare al Parlamentului European în 
România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), în 
perioada 19.09-5.10.2017 se desfășoară Concursul de grafică 
computerizată  

  
 

1. Condiții de participare 

 
Concursul se adresează tuturor elevilor Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” 

2. Tema concursului : ”Protecția și conservarea patrimoniului 
național și european” 

 

3. Obiective  

● Asumarea conștientă a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. 

● Diversificarea modalităților de exprimare liberă a impresiilor și a sentimentelor 

generate de rolul patrimoniului local/național în menținerea și promovarea 

diversității culturale la nivel european.  

● Asumarea responsabilă a globalizării valorilor culturale. 

● Formarea și consolidarea unei atitudini responsabile  în raport cu  păstrarea și 

conservarea patrimoniului național și european. 

● Stimularea creativității elevilor. 

● Dezvoltarea competențelor de utilizare a calculatorului pentru realizarea unor 

reprezentări grafice. 

● Dezvoltarea spiritului de competiție. 

 

4. Secțiunile concursului: 

1. Afișe 
2. Postere 

 



5. Condiții tehnice 

 
Lucrările vor avea dimensiunea  1080x1920 pixeli 

 
Textele integrate afișelor/posterelor vor fi redactate cu diacritice; se poate folosi 

oricare font care permite utilizarea diacriticelor.  

Imaginile pot fi preluate de pe internet, dar concepția grafică finală va fi originală. 

Textele care însoțesc imaginile trebuie să fie originale. 

Lucrările realizate vor fi trimise în format PDF prin e-mail la adresa 

butnaru12@gmail.com  

 

6. Premiile 

Acordarea premiilor se va face pe secțiuni  (premiul I, II, III, mențiune,  diplome de 
participare).  

Juriul va fi compus din profesori de informatică, de arte plastice, coordonatorii 
proiectului și un reprezentant al Consiliului elevilor din Liceul Teoretic ”Dimitrie 
Cantemir” Iași 

 

7. Criterii de jurizare  
Complexitatea și profunzimea mesajului lucrării  50 puncte 

Calitatea reprezentării grafice    50 puncte 

 

8. Termen limită de trimitere a lucrărilor: 5 octombrie 2017 

      Rezultatele concursului se vor anunța pe site-ul Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir” 
în data de 7 octombrie 2017. 

Premierea se va face în cadru festiv cu ocazia Zilelor școlii.   

 

9. Informații suplimentare la colegul Rareș Butnaru, clasa a X-a A, personal 

sau prin e-mail butnaru12@gmail.com 
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