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REGULAMENTUL
EXPOZIȚIEI NAȚIONALE ONLINE
„COBORÂREA CERULUI PE PĂMÂNT – NAȘTEREA DOMNULUI”

I. REGULAMENT DE ORGANIZARE
Școala on-line ne-a făcut să ne retragem în locuințele noastre și în același timp
fiecare dintre noi are tendința de a se interioriza, de a medita la această perioadă pe
care o traversăm, dar în continuare trebuie să fim alături unii de alții în momentele de
sărbătoare.
În acest sens, ne dorim realizarea unei expoziții online de postere dedicate
sărbătorilor de iarnă care să aibă în centru bucuria Nașterii Domnului. Ne propunem
ca prin vizionarea acestor lucrări on-line să putem aduce împreună un sentiment de
speranță și bucurie tuturor celor care le vor privi: elevi, profesori, părinți, bunici și
întregii comunități.
Realizarea unor lucrări prin utilizarea aplicațiilor studiate va stimula învățarea
în mediul online și formarea de noi deprinderi și abilități în utilizarea tehnnologiei
informatice. Elevii își pot manifesta creativitatea și originalitatea în realizarea unor
postere prin care își pot exprima sentimentele și trăirile legate de cea mai frumoasă
sărbătoare creștină, Crăciunul.
Expoziția națională online „Coborârea cerului pe pământ – Nașterea
Domnului” este organizată de Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași.
Comisia de organizare este formată din:
 Preşedinte de onoare al expoziției:
Inspector Școlar General, Prof. Genoveva Aurelia Farcaș
 Preşedinte expoziție:
Inspector de religie, prof. dr. Denisia Elena Mănoiu
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 Vicepreşedinţi
Inspector de informatică, prof. Pădurariu Emanuela
Director al Liceului de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, prof. dr.
Adina Romanescu
 Membru de onoare:
Directorul adjunct al Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”
Iaşi, prof. Lăcrămioara Tufescu
 Membrii comisiei de organizare:
Prof. informatică Liliana Vîrgă
Prof. informatică Acălfoaie Mihaela
Prof. religie Violeta Țuțui
 Secretari:
d-l Cezar Butnariu, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore
Moisil” Iaşi,
d-na Anca Teutu - platforma e-learning Quartz Matrix „ACCED Copilul de azi, creatorul de mâine”

II. REGULAMENT DE PARTICIPARE
Pentru participare la expoziția „COBORÂREA CERULUI PE PĂMÂNT –
NAȘTEREA DOMNULUI” se pot înscrie echipe formate dintr-un profesor de religie,
un profesor de informatică și doi elevi din ciclul gimnazial sau liceal. Nu se admit
excepții în alcătuirea echipei.
Sub coordonarea celor doi profesori elevii vor realiza o lucrare constând dintrun poster într-un program preferat: Paint, Paint 3D, Photoshop (extensia fișierului
jpg/jpeg/png/pdf), pe tema oricărei sărbători religioase de iarnă, inclusiv a tradițiilor
și obiceiurilor românești.
Fiecare echipă poate participa cu un singur poster A4.
În partea dreaptă, jos, integrat în compoziția lucrării, se va preciza în mod
vizibil: titlul lucrării, școala, clasa elevilor, localitatea și județul. Pentru protejarea
datelor personale nu vor fi scrise aici numele elevilor și nici a profesorilor. Aceste
date sunt colectate separat și vor fi trecute pe diplome și adeverințe.
Pentru postarea online, lucrările vor fi selectate.
Criteriile de selecție vor fi: aspect estetic plăcut, text corect din punct de
vedere gramatical, respectarea normelor de tehnoredactare.
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Data limită pentru înscrieri: 14 decembrie 2020.
PERIOADA EXPOZIȚIEI: 15 - 30 decembrie 2020. Lucrările
participanților vor fi încărcate pe platforma „Copilul de azi, creatorul de mâine” din
cadrul Centrului de Formare pentru Educație Digitală al I.S.J. Iași, în parteneriat cu
Quartz Matrix https://www.quartzmatrix.ro/educatie-digitala/
În perioada ianuarie - februarie se vor distribui pe adresa de e-mail a
profesorilor diploma de excelență pentru realizarea lucrării online și adeverință
pentru utilizarea acestei platformei educaționale.
Pentru înscrierea la expoziție cu datele participanților și pentru transmiterea
lucrării se va accesa link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/1NW8NOpQqXNIxwVIEPnKegRqDaVVsq9Fcfqh
AG3SF6vQ/viewform?edit_requested=true
Informații suplimentare la tel. 0752621497, prof. Violeta Țuțui

Director,
Prof. dr. Adina Mihaela Romanescu
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