
                                                                                       

                   

 

  

 

                                                             EDUCAȚIA AZI ÎN TIMIȘOARA CULTURII EUROPENE  

SECȚIUNEA ECO_VITAL-UVT- 2021: CALITATEA VIEȚII PRIN CONTRIBUȚIA MEA- EDUCAȚIE URBANĂ-STREET 
ART 

        REGULAMENT PARTICIPARE ȘI CONCURS 

Organizator: Universitatea de Vest, Departamentul de Pregătire Pentru Personalul Didactic, Consiliul 

Județean Timiș 

Grup țintă: elevii din ciclul primar  

Locația: fizic/on-line, pe Google Classroom/GOOGLE MEET, în funcție de contextul actual al pandemiei 

Tematică: Street Art: Atelier de educație artistică-vizuală: CALITATEA VIEȚII PRIN CONTRIBUȚIA MEA (elevi 

din ciclul primar) 

PERIOADA DESFĂȘURĂRII: SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2021 

PREMIEREA: 12 NOIEMBRIE 2021 ÎN CADRUL CONFERINȚEI FINALE A PROIECTULUI 

ELEVII ȘI STUDENȚII VOR PRIMI DIPLOME ȘI PREMII ( 6 PREMII PENTRU FIECARE ATELIER- ÎN TOTAL: 30 DE 

PREMII: Premiul I =1000 lei; Premiul II = 900 lei; Premiul III = 800 lei;  3 Mențiuni a câte 600 lei. 

Participarea  elevilor și studenților va genera calitate în viața profesională, școlară și universitară. 

Se vor promova acțiuni de lucru în echipe.  Lucrul împreună va contribui la dezvoltarea profilului de 

competențe ale tinerilor. 

CONSIDERĂM INCLUZIUNEA SOCIALĂ CA PE UN DAR A CEEA CE CREĂM PENTRU COMUNITATE 

Acest proiect reprezintă un program de învatare/formare prin colaborare între studenții/profesorii 

comunității din Universitatea de Vest din Timisoara si elevii/profesorii din liceele/scolile din Timișoara.  

A înțelege natura înseamnă a înțelege viitorul. Un document UNESCO din 1982, propunea introducerea 

în școli a obiectului de studiu educației ecologice, ca știință a habitatului, care să studieze interacțiunea dintre 

organismele vii și mediul lor de viață. Gândirea artistică întotdeauna pune în valoare anumite sensuri, anumite 

simboluri atemporale, pentru că acestea există înainte de istorie și dincolo de istorie. Atelierul Street Art din 

cadrul proiectului se adresează elevilor din sistemul preuniversitar si are rol în susținerea patrimoniului natural, 



                                                                                       

                   

prin abordări interdisciplinare în context local și național. Copiii participanții la acest eveniment sunt stimulați 

în a deveni creatori de atitudini sociale pozitive, care combat indiferența și neglijența față de urmările distrugerii 

mediului prin activitatea umană. De asemenea, tinerii pot deveni creatori de programe educative alternative, 

având ca scop prevenirea și combaterea atitudinilor sociale dăunătoare mediului de viață. Impactul tehnologiei 

asupra naturii are ca rezultat apariția a noi problematici ale mediului și necesitatea educației ecologice se 

impune de la cele mai mici vârste.  

 Acest proiect reprezintă în mod concret multiculturalitate și interculturalitate.  

Proiectul constituie un eveniment cultural-educativ, ce contribuie la sprijinirea devenirii orașului 

Timișoara - CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ în 2023. 

 Să ne amintim că suntem și noi parte a naturii și e necesar să dăm dovadă de prietenie, bunăvoință și 

iubire. 

 O ramură artistică ce contribuie în mod preponderent la modelarea percepției asupra naturii/ spatiului 

public este arta urbană. Elevii din scoala primară vor avea posibilitatea de a participa la ateliere de creație cu 

teme în domeniul artei urbane susținute de catre profesori/formatori în domeniu. 

 În urma participarii la atelierele Street Art, elevii cu rezultate bune se vor putea inscrie la concursul Street 

Art: CALITATEA VIEȚII PRIN CONTRIBUȚIA MEA- „Cum îți imaginezi orașul  nostru?” 

Pregătirea concursului: 

Intro: Acest concurs este conceput pentru a se desfasura în jurul comunității din orașul Timișoara pentru 

a obține o mai bună înțelegere a relației care există între arta urbană și comunitate.  

Până la sfârșitul activității, elevii vor gasi răspunsuri la urmatoarele întrebări: 

- Ce este Street Art? 

- Ce tipuri de Street Art există?  

- Cine face Street Art?  

Practica: Elevilor li se prezintă imaginea unui perete de bloc/locuință/casă/școală/instituție, însoțită de 

întrebarea: „- Ce ti-ai dori să fie pictat pe acest perete?” 

 Această temă este un exercitiu ce presupune o explorare imagistică a vietii urbane a copiilor. 

Instrumentul folosit este imaginația copilului vis a vis de cum si-ar dori să arate orasul in care trăieste. Aceste 



                                                                                       

                   

observatii ale copiilor, precum si activitatile si comportamentele lor sunt arhivate/adunate pentru o bună 

întelegere a modului în care se pot folosi spațiile din oraș în vederea dezvoltarii unei galerii de artă în aer liber 

care să fie accesibilă și copiilor.  

Instrumentele pe care le vom folosi în acest exercitiu drept suport sunt: fotografia, creativitatea si imaginatia. 

Copiii au libertatea de a personaliza peretele oferit ca suport de lucru. Introducerea în activitate se va face prin 

prezentarea unor modele de lucru. Pe parcursul activitatii copiii vor fi îndrumati de cadre didactice, oferindu-le 

sprijin unde va fi nevoie. 

Copiii vor lucra pe hartie de A4 folosind creioane colorate/carioci. 

La finalul activitatii vor fi selectate cele mai bune lucrări. Acestea se vor putea inscrie la concursul Street Art, 

care va avea loc în cadrul proiectului.  

Condiții de participare 

- În cadrul concursului Street Art pot participa DOAR elevii din ciclul primar care au parcurs atelierul și work-

shop-ul de formare. 

- Fiecare elev va participa cu o singură lucrare. 

La finalul activităților de formare/dezvoltare- atelierele de lucru, elevii vor fi capabili: 

• Să exploreze mediul și comunitatea din care fac parte 

• Să dezvolte ideile lor în arta vizuală  

• Să interogheze impactul artei publice în comunități, pe baza contextului proiectului- tema naturii- 

educație pentru un mediu sănătos - calitatea vieții. 

• Să controleze proporția, culoarea, elementele de formă, tehnicile specifice și măsurile de siguranță 

destinate spațiilor publice.  

• Să dovedească implicarea unei comunitati într-un proiect de Street Art. 

 

 

 



                                                                                       

                   

 

Concursul propus se desfășoară în trei etape: 

1. Etapa pregătitoare (17 septembrie – 25 octombrie 2021) – este perioada în care se realizează 

înscrierile participanților prin intermediul profesorilor coordonatori. Tot în această perioadă se 

realizează înscrierea pe platforma Google Classroom, introducându-se codul: 

https://classroom.google.com/c/NDA4OTI1OTY3Nzgz?cjc=5p3ogig 

2. Se va deschide clasa virtuală EDUCAȚIE URBANĂ-Street Art, iar la tema INSCRIERE PARTICIPANȚI se 

va adăuga: fișa de înscriere și poza cu lucrarea; TERMEN: 5 NOIEMBRIE 2021 

3. Etapa de selecție -6.11.2021 2021-8.11.2021). Juriul concursului Street Art- CALITATEA VIEȚII PRIN 

CONTRIBUȚIA MEA- va selecta 15-20 de lucrari din cele înscrise (de peste 80 de puncte). În data de 

10.11.2021 se va publica lista cu participanții selectați pe Google Classroom la concursul de Street 

Art 

4. Etapa finală (08.11.2021- 9.11.2021). Participanții selectați pentru etapa finală vor încărca din nou 

pe Google Classroom, la tema ETAPA FINALĂ, lucrarea finală pentru această etapă.  

Premierea va avea loc în cadrul Conferinței finale din 12 noiembrie 2021 pe Platforma Google Meet. Participanții 

selectați în etapa finală vor primi pe e-mail link-ul de conectare. 

Se vor decerna 6 premii în bani: premiul I, II, III și 3 mențiuni. Toți participanții vor primi diplome de participare.  

Pentru înscriere la concurs sunt necesare următoarele: 

- Completarea Fișei de înscriere (Anexa 1) 

- Postarea unei lucrări pe Google Classroom 

Criterii de evaluare a lucrărilor: 

• Cunoştinţe & Înţelegerea subiectului : compoziție, relația poveste-clădire 

• Prezentare vizuală & aptitudini : mesaj vizual, culoare 

• Originalitate & concept : originalitate/inventivitate ;  

 

 

https://classroom.google.com/c/NDA4OTI1OTY3Nzgz?cjc=5p3ogig


                                                                                       

                   

 

Criteriu/ Street Art Punctaj 

Compoziție 
 

20 

Culoare 
 

20 

Mesajul vizual 
 

20 
 

Relatia dintre poveste si cladire 
 

20 

Originalitate/inventivitate 20 
 

 

Componența juriului: 

1. Smaranda Moldovan, asist. dr. la secția Pictura, Facultatea de Arte și Design 

2. Nani Corina, conf. dr. la secția Design, Facultatea de Arte și Design 

3. Cezara Carla Padureanu, drd., secția Design, Facultatea de Arte și Design 

 

Coordonator formare, Conf.univ.dr.  Corina Nani 

Manager proiect, 

Conf.univ.dr. Maria Niculescu 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

                   

 

 

 


