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Comunicat de presă 

Cursuri de instruire în domeniul designului grafic, oferite de elevii                                                      

Colegiului Naţional de Arte ”Regina Maria” Constanţa  

  

   

  În primăvara anului trecut, 20 de elevi ai Colegiului National de Arte “Regina Maria” 

din Constanţa au participat la un stagiu de pregătire profesională în Spania, în cadrul 

Proiectului European Leonardo da Vinci – “Artiști și designeri în industria IT”. Timp de trei 

săptămâni, participanţii la mobilitate au lucrat în cadrul a două firme de design grafic din 

Granada, unde au făcut echipă cu specialiștii lor, realizând diverse proiecte de materiale 

publicitare în funcţie de cerinţele clienţilor. 

 Pe baza experienţei profesionale din această mobilitate, cei 20 de elevi, împreună cu 

echipa de proiect, au finalizat un suport de curs de design grafic. Ținând cont că în fiecare 

an, în luna mai, se organizează Târgul Ofertelor Educaţionale, instituţiile de învăţământ din 

Constanţa, și nu numai, pot să-și trimită o echipă de elevi care să fie instruiţi în domeniul 

designului grafic, în scopul realizării ulterioare a afișelor și a materialelor promoţionale prin 

care vor putea să-și promoveze cât mai atractiv imaginea școlii lor.  

 Formatorii care vor ţine cursul sunt chiar cei 20 de elevi participanţi în proiect. 

Aceștia îi vor îndruma îndeaproape pe cursanţi și le vor oferi sprijinul necesar în aplicaţiile 

practice din timpul cursului.  

 Înscrierile se vor face pe baza unei recomandări din partea școlii de provenienţă, pe 

care o vor aduce în prima zi de curs. Singurele cerinţe din partea organizatorilor sunt ca 
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fiecare cursant să deţină cunoștinţe de bază în utilizarea programului Adobe Photoshop și să 

aibă la el un stick de memorie sau un DVD.  

 Doritorii se vor înscrie on-line, în perioada 24 noiembrie – 18 decembrie, la adresa de 

e-mail designeri.ldv@gmail.com , cu următoarele informaţii: nume, prenume, vârsta, clasa, 

școala de provenienţă, cunoștinţe de bază utilizare Adobe Photoshop: DA/NU, recomandare 

din partea școlii: DA/NU, stick de memorie: DA/NU. 

 Cursul are 8 ședinţe de câte 2 ore și va începe din 6 ianuarie. Zilele de curs sunt marţi 

și joi, între orele 13:00 – 15:00. Menţionăm că locurile sunt limitate, dar în funcţie de cerere 

se pot organiza noi sesiuni. 

 La finalul cursului, fiecare participant va primi o adeverinţă de participare. 

Consilier de imagine, 

Prof. Doiniţa Pindic 
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