LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIŞOARA
Str. Lorena, nr. 35
300310 Timişoara
Tel. 0256/493822; Fax.0256/294094

REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI „CĂSUȚA MEA IMAGINARĂ DIN FORME GEOMETRICE”

Cadrul general
Studiul formelor,culorilor și compoziției sunt o componentă fundamentală a educaţiei
plastice, dezvoltând la elevi capacităţi intelectuale şi emoţionale,apropierea matematicii de
elevi într-o modalitate naturală şi firească,aplicabilă și practică cu ajutorul desenului
Înscrierea candidaților
Candidații se înscriu la adresa de e-mail transmisă de către organizatori.
În vederea înscrierii, candidații realizează o lucrare practică de geometrie aplicată cu tema
"Căsuța mea imaginară din forme geometrice" pe care o încarcă la adresa transmisă.
Perioada de înscriere a concursului este în perioada 20 -29 Aprilie 2021
Proba de concurs
Proba de concurs este elaborată și se bazează pe competențele și aptitudinile artistice ale candidaților.
În funcție de tehnica de abordare aleasă lucrarea se încadrează la secțiunea Arte plastice sau
Arhitectură:
-

Subiectul temei este comun pentru elevii candidați de clasa a IV-a.

-

Tehnica aleasă de concurent în funcție de tehnica specifică domeniului, specializării
(tehnica de lucru proprie, la alegere : grafică,pictură,machetă)

-

Lucrările bidimensionale se vor încadra până la dimensiunea de A3 ( 42/30 cm)

-

Lucrările tridimensionale se vor încadra până la dimensiunile 42/30/25 cm

Jurizarea lucrărilor
Jurizarea lucrărilor de creație plastică și arhitectură se va face de o comisie alcătuită din cadre
didactice de la Liceul de Arte Plastice, Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Arhitectură
conform regulamentului .

Membrii juriului vor avea acces la folderele cu lucrările elevilor și borderouri de notare încărcate pe
platforma Google Drive, printr-un link care le va fi trimis fiecăruia prin email sau aplicații de
mesagerie.

Criteriile urmărite pentru notarea si premierea lucrărilor de artă și arhitectură, sunt:
1. Originalitatea
2. Încadrarea în temă/subiectul temei
3.Armonia și relațiile dintre formele geometrice folosite și ansamblul "căsuței imaginare"
4. Folosirea unei tehnici adecvate particularităților lucrării
5. Expresivitatea plastică
Criteriile pentru notarea si premierea lucrărilor scrise:
1. Noutatea temei
2.Originalitatea lucrării
3.Designul și estetica lucrării
4. Acuratețea lucrării
Evaluarea
Punctajele acordate vor fi de 20 puncte/criteriu, adică maxim 80 puncte pentru elev, 20 de
puncte din oficiu.
Premiile
Premiile şi menţiunile se acordă numai dacă lucrările au îndeplinit cerinţele de exigenţă
calitativă.
Premiile şi menţiunile se acordă ,în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, la fiecare
secţiune.
Se acordă premii între 20%-30% din totalul lucrărilor.

