
 

Dragi elevi,  

Vă invităm să fiți alături de noi și să vă manifestați creativitatea! 

Proiectul Erasmus+ „ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI 
ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ” caută un logo (o imagine, un desen, 
un simbol, o siglă formată dintr-un ansamblu de semne grafice) care să creeze imaginea 
proiectului. Nu se acceptă copierea unor simboluri de pe Internet. Subiectul logo-ului 
trebuie să ţină cont de următoarele elemente reprezentative: promovarea proiectului și a 
colegiului, a Uniunii Europene și a programului Erasmus+ . Concursul se adresează 
elevilor din clasele a IX-a – a XI-a.  
Logo-ul va trebui: 
- realizat în culori; 
- realizat cu programe de grafică de calculator sau alternativ în totalitate manual. 
- soluţiile mixte (calculator şi manual) nu sunt permise; 
- scanat sau fotografiat în cazul construcţiilor/ creaţiilor manuale (dar care să poată fi 
implementate apoi cu aplicații software); 
- realizat în format digital PNG (preferabil), JPEG sau GIF 
- să fie conţinut într-un pătrat de dimensiuni 10 cm x 10 cm sau dreptunghi de dimensiuni 
10 cm x 15 cm; 
- să nu fie publicat apriori şi să nu fie compus din imagini care să lezeze bunele maniere, 
regulile de viaţă privată, să nu violeze reguli de drept de autor sau proprietate exclusivă 
ale unor terţe părţi.  
 Lucrarea cea mai bună va deveni logo-ul oficial al proiectului și va apărea pe toate 
pliantele, afișele, panourile, diplomele și documentele proiectului în următorii 5 ani. 

Lucrările vor fi predate echipei de management, sub format digital la adresa de 
email catavlad@yahoo.com până la data de 23 octombrie 2021. Subiectul emailului va fi 
CONCURS LOGO PROIECT ACREDITARE ERASMUS iar corpul emailului va conţine 
numele, prenumele şi clasa de apartenenţă a creatorului logo-ului. 

Logo-ul câştigător va fi ales dintre propunerile trimise de elevi prin vot online în 
perioada 25-29 octombrie 2021, iar câștigătorul va fi anunțat pe 31 octombrie 2021. Primii 
trei elevi clasați vor face parte din elevii selectați pentru a participa la mobilitățile din 
proiect.  Dacă logo-ul câştigător nu a fost deja creat folosind softuri de grafică, echipa de 
proiect poate decide convertirea acestuia cu ajutorul unui program potrivit. Toţi 
participanţii la concurs vor primi diplomă de participare. 

Mulțumim și abia așteptăm să vedem creațiile voastre unice și originale! 
Echipa de proiect 
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