
   
 

Fişa tehnică 

Tema: Crearea imaginii reprezentative pentru proiectul "Constructorii României" 

Perioada de desfăşurare: 26 noiembrie – 12 decembrie 2012 

Perioada de votare: 12- 14 decembrie 2012 

Festivitatea de premiere se va desfăşura în perioada 1-5 aprilie 2013, în cadrul 

săptămânii dedicate activităţilor educative. Se vor acorda 3 premii şi două menţiuni. 

Argument 

"Dacă vrei să ucizi un popor, suprimă-i memoria" 

Milan Kundera 

Cine a fost George Emil Palade? Dar Eugen Ionescu? Dar Petrache Poenaru? Dar... 
Am continuat astfel,  solicitând elevilor să caracterizeze succint mari personalităţi 
ale României. Dintr-o listă iniţială de 40 de mari nume, au recunoscut maxim 10. Şi 
acest lucru s-a întâmplat la 3 clase diferite. Am ajuns atunci împreună la concluzia că 
acest proiect este o necesitate: un proiect care să prezinte marile personalităţi ale 
românilor, oameni care au construit, construcţiile lor având o valoare universală, 
care transcend graniţele ţării noastre. În esenţă, dorim să prezentăm pe cei care au 
construit România, nu doar structura ei administrativă, ci identitatea ei culturală, 
ştiinţifică, naţională.  

Proiectul nostru va fi o construcţie în sine. Îl vom clădi pas cu pas, cu implicarea 
elevilor noştri. Apoi, va creşte an de an, cu alţi şi alţi elevi, fiecare elev adăugând "o 
cărămidă". Este o încercare de reconstruire a memoriei. Este încercarea noastră de a 
răspunde "DA!" la întrebarea "Poate fi reînvăţată memoria?". Este modul nostru de 
a ne exprima patriotismul. 

Ce trebuie să facem? 

Rezultatul proiectului nostru va fi un site. Scopul acestui concurs este să creăm 
imaginea reprezentativă a proiectului. Aceasta va fi utilizată pe site-ul proiectului, 
dar şi pe alte materiale de promovare (afişe, diplome, pliante de prezentare). 

  



   
 

Criterii pentru imaginea proiectului "Constructorii României" 

• să fie atractivă, percutantă, memorabilă 

• să creeze o legătură mentală cu proiectul nostru şi scopul acestuia 

• să fie originală. 

Specificaţii tehnice: 

Creaţi imaginea în format vectorial (în Adobe Photoshop, Adobe Illustrator sau în 

Corel Draw), cu o dimensiune mare şi cu o rezoluţie mare. 

Imaginea va fi utilizată în pagina de index a site-ului ca banner sau ca imagine pentru 

prima pagină. Deci înălţimea imaginii poate fi variabilă (în funcţie de imaginaţia 

voastră), dar trebuie să se încadreze într-un ecran. Vom lucra pentru o rezoluţie 

minimă de 1280x1024. Deci lăţimea imaginii trebuie să fie de minim 1280 pixeli. 

Pe site-ul MouseArtist publicaţi formatul jpg al imaginii, cu o dimensiune mai mică. 

Pentru imaginile câştigătoare va fi solicitat ulterior prin e-mail formatul vectorial. 


