”Călatorie în viitor” – concurs transdisciplinar artă-literatură-știinţă

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
LICEUL DE ARTE VIZUALE „ROMULUS LADEA” CLUJ-NAPOCA

CĂLĂTORIE ÎN VIITOR
Concurs interdisciplinar artăliteratură-ştiinţă
Argument: Concursul are ca scop descoperirea unor talente literare şi/sau artistice şi
cultivarea creativității elevilor prin proiecte inter-trans-disciplinare care vizează domeniul
ştiinţific şi dezvoltarea durabilă a societăţii.
Grup ţintă:

Direct: elevii pasionaţi de ştiinţă, talentaţi din punct de vedere
artistic şi/sau literar din clasele a V-a - a X-a
Indirect: profesorii şi părinţii elevilor implicaţi în acţiune

Obiective:
-stimularea interesului elevilor pentru ştiinţe prin proiecte inter-transdisciplinare;
-formarea la elevi a unei atitudini pozitive şi creative faţă decunoașterea
artistică şi științific;
-responsabilizarea elevilor în legătură cu dezvoltarea durabilă a societăţii;
-promovarea şi stimularea tinerelor talente artistic;
-dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă.
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
SECŢIUNEA I – Concurs de lucrări literare pe teme ştiinţifice şi S.F.
SECŢIUNEA a II – a – Concurs de proiecte artistice (pictură, modelaj, grafică,...)
pe teme ştiinţifice
SECŢIUNEA a III-a – Concurs de design vestimentar - „Moda viitorului”
SECŢIUNEA a IV-a - Concurs de fotografie - fenomene fizice din viaţa de zi cu
zi
Concursul este organizat de către Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” din ClujNapoca în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. Se va desfăşura în 11-12 aprilie
2016, pe cele patru secţiuni enumerate mai sus.
Scopurile proiectului:
-descoperirea unor talente literare şi/sau artistice prin proiecte intr-trans-disciplinare
-cultivarea creativităţii în rândul elevilor
-responsabilizarea elevilor în legătură cu dezvoltarea durabilă a societăţii
Art. 1. Condiţii de înscriere
La concurs pot participa elevi din toate liceele judeţului Cluj.
Art. 2. Condiţii de participare
2.1. SECŢIUNEA I
2.1.1. Lucrările din această secţiune vor fi realizate fie individual, fie pe grupe de 2-3
elevi, deoarece vor conţine atât o lucrare literară cât şi o lucrare artistică care să reflecte ideile
surprinse în lucrarea de literatură SF.
2.1.2. Elevii vor citi în faţa juriului, a colegilor şi a invitaţilor lucrările lor literare pe
teme SF. În timp ce un elev citeşte, colegul de echipă va prezenta lucrarea artistică. După
prezentarea fiecărei lucrări, invitaţii şi elevii prezenţi vor formula întrebări legate de
subiectele prezentate în lucrări şi vor avea loc discuţii.
2.1.3. Subiectele posibile de tratat în lucrările ştiinţifice şi SF ar putea fi: Tipuri de
stele, Călătoria în timp, Călătorie prin Univers,Viitorul omenirii (dacă nu se respectă normele
de dezvoltare durabilă a societății), Sistemul Solar, Colonizarea altor planete, Beneficiile
cercetării ştiinţifice asupra dezvoltării tehnologice şi sociale, Universuri paralele, Tehnologia
viitorului... .
2.1.4. Jurizarea se va face ţinând cont de:
- corelaţia text literar-lucrare artistică
- corectitudinea ştiinţifică
- creativitatea şi expresivitatea literară
- aspectul lucrării artistice.
2.1.5. Textele literare vor fi trimise prin e-mail, până la data 5 aprilie 2016, la adresa:
claudiavrusu@yahoo.com , iar în ziua concursului echipele vor avea la ele textul
tehnoredactat pe care îl vor citi în faţa juriului.
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2.2. SECŢIUNEA a II-a
2.2.1. Lucrările acestei secţiuni trebuie să fie realizate pe pânză, pe carton pânzat, cu
dimensiunile - minim 30/40cm sau pe coli de desen 20 - 30cm (foi A4) lipite pe un
passepartout de dimensiunea 30 - 40cm (foaie A3). În cazul lucrărilor de modelaj, sculptură
nu sunt impuse standarde. Aceste lucrări artistice cu teme știinţifice sau S.F. se vor panota
în sala de expoziţii a Liceului de Arte Vizuale.
2.2.2. Subiectele posibile de tratat la această secţiune ar putea fi: Reflexia luminii,
Formarea imaginilor prin picături de apă sau pe suprafaţa unui luciu de apă, Apusul de soare,
Curcubeul, Aurora Boreală, Călătoria printre stele, Călătoria în timp, Viitorul omenirii (dacă
nu se respectă normele de dezvoltare durabilă a societății), Sistemul solar, Colonizarea altor
planete, Beneficiile cercetării ştiinţifice asupra dezvoltării tehnologice şi sociale, Universuri
paralele, Tehnologia viitorului, Constelaţii, Nebuloase, Galaxii... .
2.2.3. Va avea loc un vernisaj al acestei expoziţii, în data de 12 aprilie 2016, ora10, la
care vor participa atât elevii ce expun, cât și părinţii, profesorii, invitaţii din afara liceului.(
expozitia va fi deschisă ȋntre 12 aprilie şi 22 aprilie 2016)
2.2.4. După vernisaj, un juriu format atât din profesori de specialitate (pictură, desen,
modelaj...), cât şi din profesori ce predau discipline ştiinţifice, va stabili lucrările câştigătoare.
Apoi va avea loc premierea câştigătorilor.
2.2.5. Nu sunt acceptate în concurs, la această secţiune, lucrări predate pe suport
electronic, sau lucrări transmise prin e-mail. Lucrările din concurs trebuie să fie originale şi
să aibă înscrise explicit: un titlu descriptiv, numele, prenumele, şcoala , clasa, profesorul
îndrumător.
2.2.6. Criteriile de evaluare:
 încadrarea în tema concursului
 creativitatea şi originalitatea
 calitatea artistică/tehnică
2.2.7. Aceste lucrări vor fi trimise sau aduse la Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea”,
Cluj-Napoca, 400117,str. Dorobanţilor, nr. 56, până în data de 5 aprilie 2016.
Nr. de telefon/fax: 0264- 431449; 0264-593006; www.liceulromulladea.ro

2.3 SECŢIUNEA a III-a
2.3.1. La această secțiune participă proiectele de design vestimentar cu titlul: ”Moda
viitorului” ce vor realizate pe coli A4, în orice tehnică – desen, colaj, tuş, pictură, machete,
modelaj..., lipite pe un passepartout de dimensiunea 30 - 40cm (foaie A3). În cazul lucrărilor
de modelaj, sculptură nu sunt impuse standarde. Aceste lucrări artistice cu teme știinţifice sau
S.F. se vor panota în sala de expoziţii a Liceului de Arte Vizuale.
2.3.2. Vernisajul acestor lucrări va fi comun cu vernisajul expoziţiilor de la secţiunea a
II-a şi a IV-a.
2.3.3. Criteriile de evaluare:
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 încadrarea în tema concursului
 creativitatea şi originalitatea
 calitatea artistică/tehnică
2.3.6. Aceste lucrări vor fi trimise sau aduse la Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea”,
Cluj-Napoca, 400117,str. Dorobanţilor, nr. 56, până în data de 5 aprilie 2016. Nr. de
telefon/fax: 0264- 431449; 0264-593006; www.liceulromulladea.ro
2.4. SECŢIUNEA a IV-a
2.4.1. La această secţiune vor participa fotografii realizate pe hârtie fotografică sau
scoase la imprimanta color, lipite pe un passeratout cu dimensiunea minimă a unei coli A4. Pe
o coală A4 se vor lipi maxim 2 fotografii. Pentru fotografii de dimensiune mai mare de
20/30cm, nu este necesară lipirea pe passepartout, dar trebuie să includă un suport pentru a se
putea realiza panotarea lucrării.
2.4.2. Temele posibile pentru aceste fotografii: Reflexia luminii, Formarea imaginilor prin
picături de apă sau pe suprafaţa unui luciu de apă, Apusul de soare, Curcubeul, Unde
mecanice în natură, Difuzia... .
2.4.3. Vernisajul acestor lucrări va fi comun cu vernisajul expoziţiilor de la secţiunea a IIa şi a III-a.
2.4.4. Criteriile de evaluare:
 încadrarea în tema concursului
 creativitatea şi originalitatea
 calitatea artistică/tehnică
2.4.5. Aceste lucrări vor fi trimise sau aduse la Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea”,
Cluj-Napoca, 400117,str. Dorobanţilor, nr. 56, până în data de 5 aprilie 2016 . Nr. de
telefon/fax: 0264- 431449; 0264-593006; www.liceulromulladea.ro
Art.3. Ceremonia de premiere
3.1. Ceremonia de premiere se va desfăşura la: Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea”,
Cluj-Napoca, 400117,str. Dorobanţilor, nr. 56
Se vor acorda un premiuI,un premiu II şi un premiu III pentru fiecare secţiune din
concurs.
3.2. Participanţi:
- Concurenţii
- Membrii Juriului
- Personalităţi ale vieţii cultural-artistice invitate
- Mass-media
- Sponsori
- Elevi, cadre didactice
- Organizatori
- Părinţi
3.3. Deciziile juriului sunt inatacabile
Art.4. Înscrierea participanţilor. Termene
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Înscrierea participanţilor se va realiza prin intermediu unui formular online, anexat
prezentului regulamentului (anexa 1). Completare acestui formular se va realiza conform
calendarului concursului, în perioada 21 martie- 5 aprilie 2016. Formularul completat va fi
trimis la adresa: claudiavrusu@yahoo.co .

Lucrările artistice (pictură, grafică, modelaj, design, fotografie, machete...), vor fi trimise
sau aduse la sediul Liceului de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” în perioada: 21 martie- 5
aprilie 2016.
Vernisajul expoziţiei de proiecte participante la concurs precum şi festivitatea de
premiere
va avea loc în 12 aprilie 2016, ora 10,
în sala de expoziţii a liceului de Arte Vizuale ”Romulus Ladea”

Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea”, Cluj-Napoca, 400117,
str. Dorobanţilor, nr.56.
Nr. de telefon/fax: 0264- 431449; 0264-593006;
www.liceulromulladea.ro
Persoane de contact,
coordonator:
-prof. Fizică Claudia Rusu
-tel: 0729848049
-e-mail: claudiavrusu@yahoo.com
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Anexa 1

”Călatorie în viitor”
concurs transdisciplinar artă-literatură-știinţă

Fişă de participare

1. Numele şi prenumele elevului
.................................................................................................................................
2. Carte de identitate, seria.....,
nr........................CNP.....................................................................
3. Clasa..................,Unitatea şcolară (adresa, telefon, mail)
.............................................................................................,...................................
.................................................................................................................................
4. Titlul
lucrării....................................................................................................................
.................................................................................................................................
5.
Secţiunea.................................................................................................................
6.Profesorul îndrumător (nume, telefon, mail) * datele se completează
obligatoriu, cât ma i citeţ
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
* Pentru fiecare lucrare înscrisă, se va competa câte o fişă
Semnătura prof. îndrumător,

