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Secțiunea  

  

REGULAMENT DE CONCURS 

 

Tema Concursului: „DEUX PIECES LA MODĂ” 
 

➢ Subsecţiunea I: „Sunt talentat..., vreau să devin un designer de succes” 

(îmbrăcăminte şi accesorii inspirate din tematica concursului) – Concurs de design 

vestimentar  

Fiecare elev se poate înscrie cu un singur portofoliu, care  trebuie să conţină trei 

lucrări realizate pe format A4 sau A3 în următoarele tehnici: desen, grafică, pictură, colaj.  

Cele 3 lucrări cuprinse în portofoliu pot fi realizate fie într-o singură tehnică, fie în 

tehnici diferite. 

Pe fața fiecărei lucrări din portofoliu se va aplica în partea dreaptă jos o etichetă pe 

care se vor scrie: numele elevului, clasa, şcoala, titlul lucrării şi numele profesorului 

coordonator. 

La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de următoarele criterii: 

- sugestivitatea lucrării; 

- calitatea şi originalitatea execuţiei; 

- adaptarea la tendinţele modei actuale; 

- respectarea temei concursului. 

Portofoliul de lucrări şi fişa de înscriere (Anexa 1) completată se vor trimite până la 

data de 14.03.2020, pe adresa: Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu, str. Dealului nr. 4, Sibiu, 

judeţul Sibiu, cod 550010 cu menţiunea "Pentru concursul  DEUX PIECES LA MODĂ” 

Subsecțiunea I. 

▪ Se va organiza o expoziție cu lucrările elevilor, în ziua desfășurării festivalului. 

 

Un cadru didactic poate coordona lucrările a 4 elevi. 

Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi. 

Lucrările elevilor nu se restituie. 

 

➢ Subsecţiunea a II-a: „Sunt îndemânatic” - realizarea practică  a unor ținute 

vestimentare și accesorii din materiale reciclabile (creații proprii) 

Ținutele vestimentare și accesoriile vor fi realizate la scara 1:1, individual sau pe 

grupe de elevi (maxim 3 elevi și maxim 2 profesori coordonatori). 

Lucrările vor fi prezentate oral în data de 28.03.2020,  printr-o descriere succintă a 

acestora, nu în power point. Timpul alocat  pentru prezentare va fi de maxim 10 minute. 

La evaluare se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

- crearea şi realizarea unor produse originale; 
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- calitatea şi originalitatea execuţiei; 

- complexitatea produselor; 

- expresivitate în prezentarea lucrărilor. 

▪ Se va organiza o paradă a modei cu creațiile vestimentare ale elevilor. 

 

Un cadru didactic poate coordona lucrările a 4 elevi/ grupe de elevi, pentru 

realizarea ținutelor vestimentare și lucrările a 4 elevi/ grupe de elevi, pentru realizarea 

accesoriilor, ambele din materiale reciclabile. 

 

➢ Subsecţiunea a III-a: „Protecția mediului în industria textilă și pielărie”  

TEMA: 

PREOCUPĂRI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII  TEXTILE, 

CU IMPACT POZITIV ASUPRA PROTECŢIEI MEDIULUI  

-Simpozion elevi- 

 

Un elev poate fi autor/coautor la douǎ lucrări, iar la o lucrare pot exista până la maxim 

3 elevi. Un profesor poate fi coordonator la 2 lucrări; o lucrare poate fi coordonată de maxim 

2 profesori. 

 

Condiții privind prezentarea lucrărilor: 

- lucrările vor fi prezentate oral, în fața comisiei de evaluare, în data de 28.03.2020; 

- prezentarea lucrărilor se face în power point (maxim 25 slide-uri); 

- timpul alocat pentru prezentarea unei lucrări este de maxim 10 minute. 

- la finalul fiecărei prezentări, membrii comisiei de evaluare  pot adresa întrebări pentru 

completarea sau clarificarea anumitor aspecte legate de tema prezentată. 

 

Alte precizări:         

• Pentru subsecţiunea I participarea elevilor, respectiv a cadrelor didactice este 

indirectă, prin trimiterea lucrărilor. 

• Pentru subsecţiunile a II-a   și a III-a participarea elevilor și a cadrelor didactice este 

directă.  

• Tema pentru Subsecțiunea I este: „DEUX PIECES LA MODĂ”, iar pentru 

Subsecțiunea a II-a se pot realiza din materiale reciclabile orice modele de ținute 

vestimentare și accesorii. 

• La subsecțiunea I se vor acorda premiile I, II, III şi premii speciale pentru fiecare 

tip de tehnică: desen; grafică; pictură;colaj. 

• La subsecțiunea a II-a se vor acorda premiile I, II, III şi premii speciale separat, 

pentru ținute vestimentare, respectiv accesorii. 

• La secțiunea „Design vestimentar - creație textilă” nu se admit contestaţii. 

• Înscrierea lucrărilor în concurs se va face astfel: 

- se completează fişa de înscriere (Anexa 1); 

- fişele completate vor fi transmise la Colegiul Tehnic  „Cibinium “ din Sibiu până la 

data de 14.03.2020. 

• Confirmarea participării este obligatorie. 

• Elevii participanţi şi profesorii coordonatori vor primi diplome de participare. 
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Anexa 1 
 

COLEGIUL TEHNIC „CIBINIUM” 

SIBIU 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Festivalul Regional „ADRIANA POPA” 

Ediția a IV-a 

Nume şi prenume elevi: 

1. ..................................................................................................... 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

Profesori coordonatori (nume, prenume, număr de telefon): 

1. ..................................................................................................... 

2. ..................................................................................................... 

Şcoala: ..........................................................................................., 

Localitatea: .................................... 

Contact: nr. telefon: ...................................................., 

e-mail: ................................................... 

Titlul lucrării: ............................................................................................................ 

SECŢIUNEA „DESIGN VESTIMENTAR - CREAȚIE TEXTILĂ”: 

I.  „Sunt talentat ...vreau să devin un designer de succes” 

II. „Sunt îndemânatic”    

III. „Protecția mediului în industria textilă și pielărie” – Simpozion elevi     

Lucrarea se înscrie la subsecţiunea (vă rugăm bifaţi subsecţiunea aleasă): 

Mijloace necesare pentru prezentarea lucrării (bifaţi): 

Computer (specificaţi programul necesar prezentării)  

Videoproiector          

Altele, specificaţi: 

      

 


