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CALENDARUL EVALUĂRILOR NAȚIONALE

ZILE INTERNAȚIONALE

Evaluare Națională clasa a II-a (EN II): limba română, limba maternă, matematică

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și 
literatura  maternă (Eb), proba obligatorie a profilului 
(Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și literatura maternă (Eb), proba 
obligatorie a profilului (Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

Data/Perioada

Sesiunea 
iunie–iulie

Sesiunea 
august–septembrie

Proba

Evaluare Națională clasa a IV-a (EN IV):  limba română, limba maternă, matematică

Examen de titularizare în învățământ

Evaluare Națională clasa a VI-a (EN VI): limbă și comunicare, matematică și științele naturii

Examen pentru obținerea definitivatului în învățământ

Evaluare Națională clasa a VIII-a (EN VIII): limba și literatura română, limba și literatura  
maternă, matematică

Examen pentru obținerea gradului didactic II

23 ianuarie – Ziua internațională a scrisului de mână

31 ianuarie – Ziua de-a-ndoaselea: a mersului înapoi, 
a îmbrăcării pe dos, a vorbirii sau a scrisului în sens 
invers etc. 

8 februarie – Ziua râsului și a fericirii

16 februarie – Ziua internațională a cititului împreună

21 februarie – Ziua internațională a limbii materne

1 martie – Ziua Mărțișorului 

8 martie – Ziua internațională a femeii 

20 martie – Ziua internațională a francofoniei 

21 martie – Ziua internațională a a poeziei 

22 martie – Ziua internațională a apei

2 aprilie – Ziua internațională a cărților pentru copii

6 aprilie – Ziua internațională a sportului pentru 
dezvoltare și pace

7 aprilie – Ziua internațională a sănătății 

22 aprilie – Ziua internațională a Pământului

23 aprilie – Ziua internațională a cărții

10 mai – Ziua internațională a păsărilor și a arborilor 

15 mai – Ziua internațională a familiei 

18 mai – Ziua sportului 

21 mai – Ziua internațională a culturii

22 mai – Ziua internațională pentru diversitate biologică

1 iunie – Ziua internațională a copilului 

5 iunie – Ziua internațională a mediului înconjurător 

29 iunie – Ziua Dunării 

1 august – Ziua prieteniei 

12 august – Ziua internațională a tinerilor

21 septembrie – Ziua internațională a păcii 

1 octombrie – Ziua internațională a muzicii 

5 decembrie – Ziua internațională a voluntariatului 

10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului 
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LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE 
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL 
EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN 2019

Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de 
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu. 

Manualele Litera aprobate MEN 2019 sunt elaborate de autori de prestigiu, profesori cu 
experiență la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită. 

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma 
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe emise 
de Casa Corpului Didactic București. 

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE 
LITERA APROBATE MEN 2019

În primăvara acestui an, Ministerul Educației Naționale a lansat licitația pentru asigurarea necesarului de 
manuale școlare pentru clasa a VII-a, precum și pentru manualele necesare elevilor din clasele I-VI, pentru care 
fie nu au existat oferte în anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat. 
Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale elaborate în conformitate cu noile programe școlare, care 
să reușească să ofere sistemului de învățământ preuniversitar manuale corespunzătoare din punctul de vedere 
al conținutului științific și adaptate nivelului de vârstă al elevului.   

Ca și la licitația de manuale școlare organizată de MEN în 2017, Editura Litera se numără printre editurile cu 
cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma evaluării. 

Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor, prin intermediul 
Clubului Profesorilor din România (     /Clubul Profesorilor din Romania peste 12 000 de membri).



MANUAL DE EDUCAȚIE PLASTICĂ PENTRU 
CLASA A VI-A

Competențe generale

Competențe specifice

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor 
artistic-vizuale în scopul formării culturii artistice de 
bază.

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice 
artelor vizuale plastice și decorative.

3. Exprimarea ideilor, a sentimentelor și a mesajelor 
prin utilizarea limbajului artistic-vizual în contexte 
variate.

Așa cum este prevăzut în documentul oficial, aceste competențe implică înțelegerea și respectul față de modul 
în care ideile și înțelesurile sunt formulate și comunicate în mod creativ în diferite culturi, printr-o varietate de 
forme culturale (4.6.2018 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 189/11). 

Prin activitățile de învățare propuse, elevii se vor putea implica activ în exprimarea ideilor proprii, în diverse 
moduri și contexte specifice artelor vizuale. 

Într-o lume preocupată de înțelegerea și aprecierea diversității culturale, artele, în general, pot fi o modalitate de 
a vizualiza și de a modela lumea.

1.1. Decodificarea mesajelor transmise prin limbaj 
artistic în cazul artelor tridimensionale.

1.2. Corelarea mesajului artistic al unei lucrări de artă cu 
mijloacele de expresie.

1.3. Recunoașterea diferitelor forme de comunicare 
artistică, plastică și decorativă în timp și spațiu.

2.1. Utilizarea în contexte variate a instrumentelor 
corespunzătoare diverselor tehnici.

2.2. Adecvarea limbajului plastic folosit la comunicarea 
mesajului intenționat.

3.1. Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor exprimate 
prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții proprii.

3.2. Realizarea de produse artistice creative, originale 
și funcționale, în cadrul unor evenimente culturale 
școlare.

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA 
EDUCAȚIE PLASTICĂ

Manualul de educație plastică de clasa a VI-a este o resursă pe care elevii o pot folosi în formarea unora 
dintre cele opt competențe-cheie stabilite în cadrul de referință de Consiliul Uniunii Europene, respectiv 
competențele de sensibilizare și expresie culturală.

MANUAL DE EDUCAȚIE PLASTICĂ 
PENTRU CLASA A VI-A
Oana-Mari Solomon • Cristina Rizea 
Daniela Stoicescu
• Copertă broșată
• 80 de pagini
•  205 x 260 mm
• Interior color
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Structura acestui manual

Forma digitală a manualului școlar are un conținut similar variantei tipărite a manualului și cuprinde, în plus, o serie 
de activități multimedia interactive de învățare: statice, animate, interactive.

VARIANTA DIGITALĂ

AMII static AMII animat  AMII interactiv

14 15

Lecția 3. Culorile spectrului solar. 
Clasificarea culorilor:
primare, binare de gradul I și II

Îți amintești? Pentru a putea vorbi în același fel despre culori, artiștii au creat convenții (înțelegeri) 
despre acestea. O astfel de convenție este cercul cromatic inventat de Johannes Itten, ca metodă de 
învăţare a conceptului de culoare, dar și ca metodă de înţelegere a operelor de artă.

 

Privește cu atenție Cercul profesorului Itten (fig. A) și amintește-ți ce ai învățat despre culori  
și despre clasificarea lor.

• Culorile roșu, galben și albastru se numesc culori 
primare (principale). 

• Din amestecul culorilor primare, două câte două, 
obținem culorile binare de gradul I (sau secun-
dare): oranj, verde și violet. 

• Prin amestecul de culori primare și binare de gra-
dul I, vecine pe cercul cromatic, se obțin culori bi-
nare de gradul II (sau terțiare).

culori PRIMARE

culori SECUNDARE

culori TERȚIARE

Aplicație
Desenează sau pictează un 

curcubeu, folosind instrumente, 
materiale și tehnici diferite.

Îți amintești? Din cele mai vechi timpuri, oamenii au explorat legătura dintre lumină și culoare. 
Cu ajutorul prismelor (fig. A), fizicienii au observat că lumina albă emisă de Soare se descompune 

în mai multe culori, formând așa-numitul spectru solar (fig. B). Alb înseamnă lumina nedescom-
pusă în spectrul ei, iar negru înseamnă absența luminii.

Curcubeul este un fenomen natural în care rolul prismei 
este preluat de picăturile de apă care există în atmosferă 
după ce a plouat. 

Spre deosebire de curcubeul desenat, curcubeul natural 
cuprinde mai mult de șapte culori, ce trec gradat de la una 
la alta — un spectru continuu. Ochiul uman poate să dis-
tingă în curcubeu peste 100 de nuanțe — culori care rezultă 
prin amestecul dintre două culori vecine din spectru.

tehnica picturii în ulei

tehnica fuzionării

tehnica pastel

B

D

E

C

A

A

B

I. Lumea păsărilor (Recapitulare)

Aplicație
Realizează o pictură cu titlul Pasărea-curcubeu, 

în care să folosești culori primare, binare de gradul I 
și binare de gradul II. Te poți inspira privind fig. B.

36

4. Recapitulare și evaluare

1.	 Cum	se	poate	realiza	valorația?
 (câte 1 p	pentru	fiecare	variantă	precizată)

2.	 În	tratarea	picturală,	petele	sunt	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
	 În	tratarea	decorativă,	petele	sunt	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3.	Realizează	 o	 compoziție	 cu	 titlul	 Călătorii.	 Folosește	
ceea	ce	ai	 învățat	despre	valorație	și	tratare	picturală	
(de ex . fig . A	și	B).

 (1 p	 dacă	 compoziția	 respectă	 subiectul;	 1 p	 dacă	
folosești	 pete	 de	 culoare	 cu	 aspect	 vibrat;	1 p	 dacă	
folosești	valorația	cu	ajutorul	liniilor	sau	al	suprafeței,	
1 p	pentru	creativitate	–	dacă	lucrarea	ta	este	specială)

Discută	cu	colegii	despre:	Ce ai învățat?/Ce ai făcut?/Cum te-ai simțit?	pe	parcursul	unității	tematice	Călătorii .  
Rezolvă	sarcinile	de	mai	jos,	apoi	autoevaluează-te	cu	ajutorul	punctajului	dat.	Adaugă	două	puncte	din	oficiu.

Henri-Edmond	Cross,	Bărci

Claude	Monet,	 
Bărci de pescuit,  

Mare liniștită

2 p

1 p
1 p

4 p

III. Călătorii

B

A

exemplu de pagini care conțin o lecție

Activități  
multimedia  
interactive  
de învățare

pagină de recapitulare și evaluare

„Nu am vrut să 
sculptez pasărea, 

am vrut 
să sculptez 

zborul.“
 Constantin 

Brâncuși

Competențe 
specifice:
2.1; 3.1;

3.2.

I
Lumea  
păsărilor

Recapitulare

1. Arte plastice: ramuri, genuri, spaţiul plastic

2. Instrumente și materiale. Tehnici de lucru

3. Culorile spectrului solar. Clasificarea 
culorilor: primare, binare de gradul I și II

4. Clasificarea culorilor: culori complementare, 
culori calde și reci. Nonculori

5. Evaluare

un citat înțelept, care să te inspire

competențe

numărul și titlul unității tematice

imagini reprezentative pentru 
unitatea tematică respectivă

titlurile lecțiilor
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MANUAL DE EDUCAȚIE PLASTICĂ PENTRU 
CLASA A VII-A

Competențe generale

Competențe specifice

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a 
mesajelor artistic-vizuale în scopul formării 
culturii artistice de bază

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate 
specifice artelor vizuale plastice și decorative

3. Exprimarea ideilor, a sentimentelor și a mesajelor, 
utilizând limbajul artistic-vizual în contexte 
variate

1.1. Interpretarea de mesaje și semnificații transmise 
prin limbaj artistic în cazul artelor decorative

1.2. Analizarea valențelor expresive ale limbajului 
plastic în compoziții diverse

1.3. Recunoașterea unor forme de comunicare 
artistică, plastică și decorativă, pe teritoriul 
României

2.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și 
instrumentelor variate în cadrul studiului după 
natură și/sau compoziției

2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului 
plastic în studiul după natură și/sau compoziției

3.1. Explorarea unor modalități noi de exprimare 
a ideilor, a sentimentelor și a mesajelor prin 
compoziții plastice

3.2. Conceperea de produse artistice creative, originale 
și funcționale, în cadrul unor evenimente la nivel 
local sau la nivel de comunitate

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA 
EDUCAȚIE PLASTICĂ

MANUAL DE EDUCAȚIE PLASTICĂ 
PENTRU CLASA A VII-A
Oana-Mari Solomon • Cristina Rizea 
Daniela Stoicescu
• Copertă broșată
• 80 de pagini
•  205 x 260 mm
• Interior color

Aceste competențe necesită cunoașterea culturilor și modurilor de exprimare locale, naționale, regionale, euro-
pene și mondiale, inclusiv limbile, patrimoniul și tradițiile acestora, precum și cunoașterea produselor culturale 
și o înțelegere a modului în care aceste exprimări pot influența opiniile individuale. 

Accentul cade pe atitudini și aptitudini care includ capacitatea de a exprima și interpreta cu empatie idei figura-
tive și abstracte, experiențe și emoții, într-o serie de forme artistice și culturale variate.

Este importantă o atitudine deschisă și respectul față de diversitatea expresiilor culturale, împreună cu o abordare 
etică și responsabilă a proprietății intelectuale și culturale. O atitudine pozitivă presupune și curiozitatea față de 
lumea înconjurătoare, o atitudine deschisă de imaginare a noi posibilități și dorința de a participa la experiențe 
culturale. (4.6.2018 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 189/11). 

Manualul de educație plastică de clasa a VII-a este o resursă prin care se continuă procesul de formare 
a competențelor de sensibilizare și expresie culturală.



Forma digitală a manualului școlar are un conținut similar variantei tipărite a manualului și cuprinde, în plus, o serie 
de activități multimedia interactive de învățare: statice, animate, interactive.

VARIANTA DIGITALĂ

AMII static AMII animat
 

AMII interactiv

un citat înțelept, care să te inspire

exemplu de pagini  
care conțin o lecție

competențe
numărul și titlul unității tematice

imagini care au legătură cu lecțiile 
din unitatea tematică respectivă

titlurile lecțiilor

Structura acestui manual
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10 MOTIVE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI MANUALUL LITERA EDUCAȚIONAL

Constituie o resursă utilă în formarea competențelor 
prevăzute în programă. Exemplele de activități de 
învățare propuse sunt semnificative; ele țin seama 
de particularitățile vârstei elevilor.

Întreaga abordare are la bază stimularea curiozității 
și a motivației pentru învățare, prin implicarea 
directă în activități cu sens, prin care se urmărește 
înțelegerea importanței exprimării artistice libere și 
creative.

Structura este realizată prin unități tematice, care 
sunt umbrele de cunoaștere mai largi, sub care se 
pot face mai multe legături pentru o înțelegere de 
profunzime a proceselor și fenomenelor.

Construcția manualelor permite crearea de punți de 
legătură cu celelalte discipline studiate în clasele 
a VI-a și a VII-a, respectiv cu istoria, limba și litera-
tura română, consilierea și dezvoltarea personală, 
biologia etc. Astfel, prin abordarea integrată, elevii 
vor avea o perspectivă de ansamblu și vor înțelege 
mult mai bine evoluția artei în timp, în strânsă legă-
tură cu activitățile oamenilor.

Se împletesc simplu și firesc dimensiunea cognitivă 
cu cea atitudinal-valorică. Prin sarcinile de învățare, 
elevii își formează abilități specifice educației 
plastice și sunt puși în situația de a discuta liber, 
de a-și spune părerea despre ceea ce înseamnă 
comunicarea prin intermediul imaginii artistice, 
de a privi critic anumite situații, de a aplica ceea ce 
învață, dar și de a împărtăși ceea ce simt, de a se 
autoevalua etc.

Facilitează momente valoroase de reflecție despre 
artă și despre felurile în care privim lumea. Ce rol 
are arta? În ce fel mă poate ajuta, ce legătură are 
arta cu viaţa mea? Pot, prin artă, să rezolv probleme 

cu care mă confrunt? sunt doar câteva dintre 
întrebările în jurul cărora elevii pot explora.

Au un caracter etic, moral și nediscriminatoriu: 
respectă principiile care nu fac nicio deosebire de 
rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie 
socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, 
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare 
HIV, apartenență la o categorie defavorizată.

Designul este prietenos. Varietatea reproducerilor, 
felul în care s-au așezat în pagină, dimensiunea 
acestora, dar și rubricația nesofisticată, informa-
țiile prezentate sintetic, cu accent pe învățarea 
prin descoperire și activitățile practice, răspund 
profilului vizual al elevilor de azi și conferă atrac-
tivitate manualului. Învățarea se eficientizează prin 
elemente grafice/multimedia: alineate, chenare, 
culori/nuanțe distincte (fiecare unitate tematică are 
un chenar de o altă culoare), marcaje, evidențiere 
etc.

Paginile de evaluare conțin metode și instrumente 
complementare de evaluare (proiecte, portofolii, 
investigații, autoevaluare etc.) cu grad ridicat de 
relevanță pentru aplicabilitatea în viața de zi cu zi. 
Itemii de evaluare propuși acoperă întreaga gamă 
a tipologiei itemilor (obiectivi, semiobiectivi și 
subiectivi).

Sol LeWitt spunea că „Arta este peste tot în jurul 
nostru.“ Cu ajutorul manualelor, ca resurse, elevii 
pot descoperi că „arta poate fi ceva apropiat, normal, 
firesc şi folositor, ceva ce vorbeşte despre vieţile 
noastre, ceva ce nu doar reflectă pasiv realitatea, 
ci care poate schimba în mod real lucrurile.“ 
(H.arta group: Despre artă şi felurile în care privim 
lumea, Periferic 7 – Bienala Internaţională de Artă 
Contemporană, Iaşi, 2006)

1
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ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR 

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU 
PROFESORI  www.cursuridigitale.ro 

1

2 5

3 6

4 7

Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

Consultați oferta integrală de manuale 
existentă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți 
integral manualele propuse, deschideți aplicațiile 
multimedia interactive de învățare apăsând pe 
iconițele indicate.

Procesul-verbal este avizat de către director 
și se înregistrează la secretariatul unității de 
învățământ în care s-a desfășurat procesul 
de selecție a manualelor școlare.

Alegeți manualul potrivit stilului dumneavoastră 
de predare și grupului de elevi pe care îl 
coordonați.

Persoana delegată înregistrează comenzile 
și le trimite către responsabilul cu manualele 
școlare de la nivelul ISJ/ISMB.

În ședința catedrei/ariei curriculare anunțați 
alegerea dumneavoastră pentru consemnarea 
acesteia în procesul-verbal.

Manualele comandate ajung în școală și vor fi 
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră 
să puteți folosi în fiecare oră atât suportul tipărit, 
cât și varianta digitală a manualului.

Editura Litera vine în întâmpinarea profesorilor din învățământul preuniversitar, oferindu-le  oportunitatea de formare 
profesională prin cursuri on-line realizate pe platforma www.cursuridigitale.ro.
 
Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competenţelor 
digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale ale 
profesiei de dascăl.

Avantajele participării la cursurile on-line oferite de platforma cursuridigitale.ro: 

√  Toate cursurile sunt GRATUITE.

√ Înscrierea este facilă și se realizează prin 
completarea unui formular on-line disponibil 
pe www.cursuridigitale.ro

√ Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o 
durată medie de 15 ore și se pot parcurge 
oricând, oriunde: de acasă, în weekend, în 
vacanțe, la orice oră.

√ Informațiile sunt de actualitate și sunt 
prezentate într-o formă și un limbaj accesibile 
și familiare cadrelor didactice.

√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din 
mediul academic, sunt profesori cu experiență, 
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori 
pentru educația adulților, autori de manuale.

√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru 
profesori: cum să utilizezi manualul digital la 
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu 
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități 
extracurriculare, metode și tehnici de formare 
și dezvoltare armonioasă a personalității 
elevilor etc.

√ Cursurile se pot citi și parcurge pe orice 
dispozitiv: calculator, tabletă, telefon, astfel 
încât realizarea lor devine și mai accesibilă.

√ După parcurgerea cu succes a modulelor, 
cadrele didactice vor primi adeverințe emise 
de Casa Corpului Didactic București, care vor 
servi la completarea dosarului de formare 
profesională.

NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN URMA LICITAȚIEI 2019 SE POT OBȚINE 
GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE. 

IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA ACESTORA:
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TEHNICI PLASTICE

PORTRETUL

Portretul este un gen veșnic viu 
și actual. Un artist e întot deauna 
interesat să observe oamenii, să 
le studieze feţele și să le remarce 
trăsăturile unice, care îi diferen-
ţiază între ei.

Portretele pot fi  individuale sau 
de grup, detaliate sau gene rice, 
abstracte sau concrete, satirice 
sau metaforice... Pentru a dese-
na faţa unui om, trebuie să vezi 
esenţa lui interioară, personali-
tatea lui. Expresia feţei, postura 
și poziţia personajului ilustrat 
pot să depindă de o singură li-
nie. Tot o singură linie poate 
reda chiar caracterul.

După ce vei învăţa să redai tră-
să turile individuale ale fiecărei 
persoane, vei putea transmite 
prin intermediul portretului spe-
cificul caracterului ei. 

Deseori, artiștii începători se 
de  senează pe ei înșiși. Auto por-
tretul este un subiect constant și 
la îndemână pentru studiul de-
taliat al trăsăturilor feței și pen-
tru perfecţionarea abilităţilor de 
desenator.

Materiale necesare: hârtie, creion, tuș, 
peniţă și orice alte tipuri de materiale

Ca exercițiu, încearcă să îți faci 
câteva autoportrete sau să rea-
lizezi o galerie de portrete ale 
membrilor familiei tale.

Grupul de artişti format din Maurice de 

Vlaminck, Henri Matisse, André Derain și Raoul 

Dufy este cunoscut în istoria artei sub numele 

de fauvism. Prin tablourile expuse de aceștia 

la Salonul de Toamnă de la Paris, din 1905, au 

provocat consternaţia publicului şi a criticii, 

care le-a dat calificativul La cage aux fauves 

(cuşca cu fiare sălbatice).



TABLOUL DIN PUNCTE

Materiale necesare: coală de hârtie 
sau de carton, guașe

De regulă, privind un anumit 
obiect, îi putem determina cu 
ușurinţă culoarea. De fapt, vedem 
culorile atunci când fasciculele 
de lumină corespunzătoare diver-
șilor stimuli de culoare acţionea-
ză, concomitent sau la intervale 
foarte apropiate de timp, la nive-
lul acelorași segmente ale retinei. 
Acest fenomen se numește conto-
pirea optică a culorilor. 

Uneori, pictorii recurg la metoda 
contopirii optice a culorilor. În 
pictură există chiar un curent de-
numit pointilism (în limba fran-
ceză, point înseamnă „punct“). 

Ia o coală de hârtie sau de car-
ton. Poţi utiliza hârtie colorată.

Alege o temă simplă și schiţează 
conturul desenului.

Separat, amestecă vopsele de 
diverse culori. Cu ajutorul dege-
telor, aplică pe hârtie puncte dis-
puse unele lângă altele. 

Lucrarea rezultată va avea un 
intens efect decorativ, iar proce-
sul creativ în sine îți va aduce o 
mare satisfacţie, datorită contac-
tului direct cu vopselele. Nu te 
teme să te murdărești și dă frâu 
liber imaginaţiei!

TEHNICI PLASTICE
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Cea mai cuprinzătoare sursă de informații despre 

Vincent Van Gogh este corespondența dintre el și 

fratele său mai mic, Theo, între 1872 și 1890,  precum 

și scrisorile către Paul Signac și Paul Gauguin, 

constituind un adevărat jurnal. Acestea înregistrează 

gândurile și teoriile celebrului pictor și au permis 

istoricilor artei să reconstituie biografia acestuia. 

Van Gogh a scris în jur de 200 de scrisori în olandeză, 

franceză și engleză.
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CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA
Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, Alba Iulia, jud. Alba, cod 510009
Telefon: 0258 826147 Fax: 0258 833101
e-mail: office@ccdab.ro
www.ccdab.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD
Str. Mucius Scaevola, nr. 9, Arad, jud. Arad, cod 310106
Telefon/fax: 0257 281077
ccd_arad@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ
Str. I. C. Brătianu, nr. 45, Piteşti, jud. Argeş, cod 110417
Telefon/fax: 0248 220520
e-mail: contact@ccdarges.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BACĂU
Str. Oituz, nr. 24, Bacău, jud. Bacău, cod 600266
Telefon/fax: 0234 523 988
e-mail: contact@ccdbacau.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BIHOR
Str. Mihai Eminescu, nr. 11, Oradea, jud. Bihor, cod 410019
Telefon: 0359 409726; 0259 412569
Fax: 0259 476948
e-mail: contact@ccdoradea.ro
ccdbihor@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BISTRIŢA-NĂSĂUD
B-dul Independentei, nr. 24, Bistrița,
jud. Bistrița-Năsăud, cod 420184
Telefon:0263 237094
Fax: 0263 234916
e-mail: ccd@ccdbn.ro, ccd_bistrita@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOŞANI
Str. Bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani, jud. Botoşani, 
cod 710171
Telefon/fax: 0231 517556
e-mail: contact@ccdbotosani.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA
Str. Griviţei, Nr. 328, Brăila, jud. Brăila, cod 810040
Telefon: 0239 615261 / fax: 0239 611060
e-mail: ccdbraila2007@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BRAŞOV
Str. Iuliu Maniu, nr. 52, Braşov, jud. Braşov, cod 500091
Telefon/fax: 0268 472168
e-mail: ccdbrasov@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI
Splaiul Independenţei nr. 315 A, sector 6, Bucureşti,
cod 060043, OP 16
Telefon: (004) 0213134901
fax: (004) 0213134927
e-mail: contact@ccd-bucuresti.org
ccdbuc@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
Str. Independenţei, nr. 42, Buzău, jud. Buzău, cod 120204
Telefon/fax: 0238 718504
e-mail: ccd@buzau.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC CĂLĂRAŞI
Str. Sloboziei, nr. 28, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910014
Telefon/fax: 0242 312793
e-mail: ccd_calarasi@yahoo.com
ccdcalarasi@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN
Str. Bega 1, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, cod 320059
Telefon: 0255 218029; 0355 417618
fax: 0255 206005
e-mail: ccdcaras@gmail.com
ccd_caras_severin@yahoo.com
www.ccdcs.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ
Str. Septimiu Albini, nr. 91, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
cod 400457
Telefon/fax: +40-264-593945
e-mail: ccd@ccdcluj.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANŢA
Str. Soveja, nr. 17, Constanţa, jud. Constanţa, cod 900562
Telefon: 0241 615468 / fax: 0241 615453
email: ccd@isjcta.ro, ccd.cta@gmail.com
www.ccdconstanta.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC COVASNA
Str. Victor Babeş, nr. 18/A, Sfântu Gheorghe,
jud. Covasna, cod 520004
Telefon: 0267 316088 / fax: 0267 314274
e-mail: ccd.covasna@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA
Str. Calea Domnească, nr. 127, Târgovişte,
jud. Dâmboviţa, cod 130167
Telefon/fax: 0245 220569
e-mail: office@ccd-dambov

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova, jud. Dolj, cod 200760
Telefon: 0251 421159 / fax: 0251 595174
e-mail: ccddolj@gmail.com
web: www.ccddj.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI
Str. Gării, nr. 35, Galaţi, jud Galaţi, cod 800222
Telefon: 0236 414749 / fax: 0236 465860
e-mail: ccd_gl@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU
Str. Dr. Ion Munteanu, nr. 3, Giurgiu, jud. Giurgiu, cod 080474
Telefon: 0752070775 / fax: 0246 212638
e-mail: ccdgr2002@yahoo.com

CASELE CORPULUI DIDACTIC
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CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ
Str. Victoriei, nr. 132-134, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210234
Telefon/fax: 0253 240888
e-mail: ccdgorj@hotmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC HARGHITA
Str. Topliţa, nr. 20, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, cod 530241
Telefon: 0266 372139 / fax: 0266 371648
e-mail: ccd(a)ccd.eduhr.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC HUNEDOARA
Str. Gh. Barițiu, nr. 2, Deva, jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/fax: 0254 232452
e-mail: ccd_deva@yahoo.com
ccd@isj.hd.edu.ro
www.ccdhunedoara.ro
www.isj.hd.edu.ro/ccd

CASA CORPULUI DIDACTIC IALOMIŢA
Str. Lacului, nr. 19, Slobozia, jud. Ialomiţa, cod 920042
Telefon/fax: 0243 234205
e–mail: ccd_ ialomita@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI
Str. Octav Botez, nr. 2A, Iași, jud. Iași, cod 700116
Telefon/fax: 0232 210424; 0232 267731
e-mail: ccdiasi@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
Str. Slt. Petre Ionel, nr. 2, Brăneşti, jud. Ilfov
Telefon/fax: 021 3501402
e-mail: ccdilfov@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ
Str. Petöfi Sándor, nr. 12-14, Baia Mare,
jud. Maramureş, cod 4800
Telefon: 062275935 / fax: 062276673
e-mail: ccd@mail.multinet.ro
ccd@isjmm.ubm.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINŢI
Str. Calomfirescu, nr. 94, Drobeta-Turnu Severin, 
jud. Mehedinţi, cod 220127
Telefon/fax: 0252 321537
e-mail: ccdmehedinti@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ
Str. Victor Babeş, nr. 11, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540097
Telefon: 0265 260880 / fax: 0265 262574
e-mail: ccdmures@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ
Sediul central: Str. Petru Rareş, nr. 24,
Piatra-Neamţ, jud. Neamţ, cod 610119
Telefon/fax: 0233 223885
Corp B: Str. Petru Movilă, nr. 67, Piatra-Neamţ,
jud. Neamţ, cod 610094
Telefon: 0233 621910
ccdneamt@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
Str. Ionaşcu, nr. 38, Slatina, jud. Olt, cod 230081
Telefon: 0249 406103 / fax: 0249 406203
http://isjolt.ot.edu.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA
Str. Democraţiei, nr. 35, Ploieşti, jud. Prahova, cod 100559
Telefon: 0244 577338 / fax: 0244 577338
e-mail: ccdprahova@ccdph.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC SATU MARE
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6, Zalău, jud. Sălaj, cod 440010
Telefon: 0361 801065 / fax: 0361 801064
e-mail: contact@ccdsm.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
Str. Unirii, nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, cod 450059
Telefon: 0260 661396; 0372 873 614
e-mail: ccdsalaj@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU
Str. Turismului, nr. 15, Sibiu, jud. Sibiu, cod 550020
Telefon/fax: 0269 230259
e-mail: ccdsibiu.edu@gmail.com
metodist.ccdsb@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC SUCEAVA
Aleea Nucului, nr. 10, Suceava, jud. Suceava, cod 720067
Telefon: 0230 523316 / fax: 0230 523346
e-mail: contact@ccd-suceava.ro
www.ccd-suceava.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN
Str. Carpaţi, nr. 15, Alexandria, jud. Teleorman, cod 140059
Telefon: 0247 315636 / fax: 0347 407064
e-mail: ccd_tr@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
Str. P-ţa Iancu Huniade, nr. 3, Timişoara, jud. Timiş, 
cod 300029
Telefon/fax: 0256 490452
e-mail: ccdtimis@yahoo.com
www.ccd-timis.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA
Str. Alunișului, nr. 7, Tulcea, jud. Tulcea
Telefon: 0240 516656 / fax: 0240 511379
e-mail: contact@ccdtulcea.ro
www.ccdtulcea.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 30, Râmnicu Vâlcea, 
jud. Vâlcea, cod 240190
Telefon/fax: 0350 421398
e-mail: ccdvalcea@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
Ștefan cel Mare, nr. 37, Vaslui, jud. Vaslui,
Telefon: 0235 317279 / fax: 0335 419048
e-mail: contact@ccdvaslui.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC VRANCEA
Str. Eroilor, nr. 2, Focşani, jud. Vrancea, cod 620162
Telefon: 0237 223372
fax: 0237 226974
e-mail: ccd_vrancea@yahoo.com
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