LICEUL DE ARTĂ SIBIU
STR. AL. ODOBESCU NR.2, 550195,
TEL.0269211458, FAX:0269213149
E-mail:office@licartasibiu.ro

Concursul Naţional de Artă Plastică
“HANS HERMANN” Sibiu- Ediţia a XI-a
aprobat în CAEN 2018, Domeniul cultural-artistic, arte vizuale, poziția 5
Categoria B – Clasele V-VIII pentru şcoli gimnaziale de arte și învățământ de masă
1. SCOP:
Concursul îşi propune să descopere, să încurajeze şi să promoveze creaţiile deosebite ale elevilor din
şcolile și liceele din toată ţara (licee ce scolarizeaza clasele V-VIII), prin organizarea unor expoziţii şi
prezentarea lor în mass-media.
2. OBIECTIVE :
- dezvoltarea dragostei pentru frumos şi cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor;
- dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii;
- descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice la elevi;
- valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei artisticoplastice;
- încurajarea şi îndrumarea elevilor spre cunoaşterea culturii de specialitate;
- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului artistic şi formarea viitorului consumator
de artă ;
3. PARTICIPANŢI:
Sunt invitaţi să participe elevii claselor V-VIII de la toate şcolile gimnaziale de masă și
vocaționale de artă din România, cu lucrări de pictură sau desen.
Categorii de vârstă : clasele V-VI, VII-VIII

4. TEMA:

De la realitate la simbol

5. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Nu se percepe taxă de participare.
Fiecare profesor îndrumător poate prezenta cel mult 10 lucrări. Un elev poate participa cu
maximum două compoziţii.
Tehnica de lucru: la alegere.
Dimensiuni: bidimensionale, A4 sau A3, până la 50 x 70 cm.
Lucrările vor fi completate, pe verso, cu date conform formularului din Anexa C
În cazul în care nu vor avea precizate aceste detalii, lucrările vor fi descalificate.
La lucrările înscrise în concurs, cadrele didactice participante vor ataşa fişa de înscriere - Anexa
A, contractul de parteneriat educaţional - Anexa B în două exemplare (semnate de director, cu nr. de
înregistrare şi ştampilate de şcoala participantă), şi un plic A4 timbrat pentru ţară cu adresa corectă a
şcolii participante. Toate acestea vor fi expediate întrun singur plic pe adresa şcolii organizatoare a
concursului.
6. JURIZAREA:
Evaluarea lucrărilor se va face de către organizatori. Hotărârile juriului sunt definitive.
Lucrările expediate pe adresa concursului nu sunt returnabile.
Lucrările premiate vor fi expuse în Galeria “Preludiu” a Liceului de Artă, Galeria Uniunii Artiştilor
Plastici Sibiu precum şi în alte locaţii din Sibiu.
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7. PREMII:
În afara diplomelor acordate câştigătorilor, toţi elevii şi cadrele didactice vor primi adeverințe de
participare. Premiile acordate : premiul I, II, III şi premiul special vor fi atribuite pentru fiecare din
următoarele categorii de vârstă:
- 11-13 ani, clasele V-VI;
- 13-15 ani, clasele VII-VIII;
Expedierea diplomelor pentru lucrările premiate şi a adeverințelor de participare ale elevilor şi cadrelor
didactice se va face la încheierea concursului pe adresa şcolii participante.
8. CERINŢE:
Lucrările vor fi trimise până la data de 30.04.2018 (data poştei) pe adresa:
Școala Gimnazială”Nicolae Iorga”, Str. N.Iorga nr. 56, cod 550009, Sibiu,
jud. SIBIU cu precizarea Pentru concursul Naţional “Hans Hermann” – Categoria B - şcoli
gimnaziale învăţământ obligatoriu și vocaționale de artă.
9. PROGRAMUL CONCURSULUI:
Primirea lucrărilor: 01.04-30.04.2018,
Jurizare: 07.05-08.05.2018,
Vernisaj: 17.05.2018, ora 12
Expedierea diplomelor: 20.05- 01.07.2018
10. RELAŢII SUPLIMENTARE:
Inspector de specialitate ISJ Sibiu: prof. Florea Bianca tel. 0733553858
e-mail biateo76@yahoo.com
Liceul de Artă Sibiu: prof. Serfozo Anca Ioana, tel. 0744296398
e-mail office@licartasibiu.ro
Cu mulţumiri participanţilor la ediţiile anterioare ale concursului şi
cu reînnoirea invitaţiei pentru ediţia din acest an.

DIRECTOR
Prof. Daniela Ioana SACARELIS

LICEUL DE ARTĂ SIBIU
STR. AL. ODOBESCU NR.2, 550195,
TEL.0269211458, FAX:0269213149
E-mail:office@licartasibiu.ro

Anexa C
cC

Fişă de înscriere
Concursul Naţional de Artă Plastică
“HANS HERMANN” Sibiu- Ediţia a XI-a
aprobat în CAEN 2018 - Secţiunea B pentru şcoli gimnaziale învăţământ obligatoriu și
vocaționale de arte

Unitatea şcolară: ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal): ..................................................
Cadru didactic participant: ........................................................................................................... ..............
e-mail ..............................................................................................................................................................

Nr.
crt.

Nume şi prenume elev
participant

Director,
.........................................

Clasa

Vârsta

Titlul lucrării

Semnătură cadru didactic,
.....................................................

Fiecare lucrare va avea OBLIGATORIU pe VERSO următoarele date:
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NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI
VÂRSTA
CLASA
SECŢIUNEA
TITLUL LUCRĂRII
TEHNICA
DIMENSIUNILE LUCRĂRII
NUME PROFESOR COORDONATOR
NUMELE LICEULUI
LOCALITATEA
JUDEŢUL
ADRESA LICEULUI
NR. TELEFON A LICEULUI
ADRESA DE E-MAIL A LICEULUI
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI
VÂRSTA
CLASA
SECŢIUNEA
TITLUL LUCRĂRII
TEHNICA
DIMENSIUNILE LUCRĂRII
NUME PROFESOR COORDONATOR
NUMELE LICEULUI
LOCALITATEA
JUDEŢUL
ADRESA LICEULUI
NR. TELEFON A LICEULUI
ADRESA DE E-MAIL A LICEULUI

