
PROPUNERE OPTIONAL 

 

Propunator: Dumitrascu Mihaela-Cristina 

Titlu-Graficǎ computerizatǎ-Graphic design 

Tipul opţionalului: Opţional ca nouǎ disciplinǎ 

Clasa; a IX-a/a X-a 

Aria curriculara: Arte 

Durata: 1-2 ani 

Ore: 1 ora/saptamana 

Viteza cu care avanseaza tehnologia face ca vechile tehnologii sa nu mai fie in vigoare iar noile 
tehnologii le inlocuiesc rapid; in scurt si noile tehnologii devin vechi astfel incat este necesara adaptarea 
noastra la acestea. In era digitala in care oricine are un telefon, laptop sau tableta, un procent foarte 
mare din proiecte se fac in format digital si acest aspect creste progresiv. 

Tinerii stau din ce in ce mai mult pe diferite gadget-uri dar oare ei folosesc eficient aceste 
dispozitive? Este adevarat ca acestea ofera o gama variata de divertisment dare le pot fi folosite si in 
mod eficient. 

Grafica computerizata este folosita in multe domenii de activitate-televiziune, cinematografie, 
productie, publicitate, marketing, gaming, tipografii, edituri ; tot ce vedem pe telefon, tableta, computer 
sau televizor este munca unei echipe care contine cel putin un grafician. Absolut tot ce vedem pe 
dispozitivele digitale este realizat sau editat de un grafician. Grafica computerizata imbina frumos partea 
de creatie din artele vizuale cu tehnologia computerelor. 

Grafica computerizata este o activitate frumoasa si folositoare in contextual actual. Grafica 
computerizata cuprinde o gama foarte variata de domenii si se pot face, de cele mai multe ori cu 
usurinte, foarte multe lucruri: carti de vizita flyere, brosuri, hartii de ambalaj, cutii, reviste, ilustratie de 
carte, grafica pentru jocuri, filme de animatie, editare foto, procesare de imagine, agende, calendare, 
site-uri web, magazine virtuale, etc. 

Avand in vedere cresterea demografica si concurenta pe piata fortei de munca, este ideal ca 
elevii sa invete o meserie de timpuriu. Fie ca vor lucra intr-unul dintre domenii, ca va folosi informatiile 
dobandite pentru folosul personal sau isi va invata prietenii mai departe, oricum ii va fi de folos. Grafica 
computerizata dezvolta capacitatile cognitive, educa idea de fumos, dezvolta gandirea critica 
capacitatea de a evalua pe ceilalti si de a se autoevalua. Dezvoltă competențele-cheie contribuind la 
formarea profilului absolventului de gimnaziu conform Recomandării Parlamentului European si a 
Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți(2006/962/EC1). Elevii 
zilelor noastre au o deschidere mare catre tehnologia digitala si le va fi mult mai usor sa o asimileze 
decat generatiile trecute, asimilarea ei va duce la formarea unei personalitati complexe, focusate, 
responsabile prin imbinarea elementelor de creatie cu datele tehnice ale programelor si ale acestei 
tehnologii. 


