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Curs de Grafică digitală 

Participanți: copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani 

Nr. ședințe: 8  

Durată ședință: 40 minute/săptămână  

 

Introducere curs: 

Cursul de Grafică urmărește introducerea copiilor în tainele ilustrației digitale, 

dezvoltarea abilităților artistice, dezvoltarea imaginației și a creativității. 

Teme propuse: 

➢ From zero to hero este adresată copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 12 ani.  

Programa cursului: 

Partea I – Crează-ți propriul erou! – realizarea eroului preferat pornind de la orice forme 

simple. Fie el comic sau serios, fantastic sau cât se poate de normal, un personaj poate fi realizat 

prin linii simple sau plecând de la formele geometrice elementare. 
 

Partea a II-a – Crează-ți propria poveste! – realizarea unei povești scurte de 1-3 pagini cu 

Eroul pe care l-ai creat în prima parte a cursului (BD sau ilustrații+text), înțelegerea 

semnificației părților unei povești desenate și a modului în care ar trebui ea construită, de la 

schiță și scenariu până la desenul final, gata de print!   

Profesor coordonator: Alin Ivan - ilustrator și autor de bandă desenată 

➢ ”MONSTRober” - este adresată copiilor cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani. Acest 

curs antrenează creativitatea copiilor! Folosind doar imaginatia și jocul, copiii vor 

explora moduri în care vor putea desena creaturi blestemate, vor descoperi personaje 

noi și le vor scrie povestea în bandă desenată. 
 

Programa cursului: 

MODULUL 1  

1. Explorarea programului în care se va lucra 

    Exersarea mâinii și creierului pentru acomodarea cu metoda de lucru 

2. Să ne cunoaștem monstrul: explorarea formelor personajului, numele și alte detalii despre el 

3. Cum se simte monstrul? Explorarea expresiilor faciale și a tipurilor de personalitate 

4. "Ne dați ori nu ne dați?" (trick or treat?) sau cum este costumat monstrul? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULUL 2 

1. Ce este banda desenată? 

    Copiii vor desena patru cadre pe foaie și vor afla ce trebuie să schițeze în fiecare și vor face 

schiță 

2. Conturarea schiței și adăugarea bulelor și a textului 

3. Informații de bază despre culoare – copiii vor trece la colorat 

4. Finalizarea culorii și finalizarea cursului 

 

Profesor coordonator: Xenia Pamfil – autor de benzi desenate, ilustrator, artist 2D 

Cerințe minime pentru înscriere: 

➢ Deținerea unei tablete grafice 

➢ Deținerea unui computer/laptop 

➢ Deținerea unui soft de grafică digitală: Photoshop sau Krita (varianta apropiată și 

gratuită) 

Criterii de selecție: 

➢ competențele digitale ale celor înscriși 

Selecția va fi realizată de MGT Educațional, în funcție de competențele digitale deținute.  

 

Cursul de Grafică digitală este organizat în parteneriat cu MGT Educațional. 

 


