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,,Nu este alta mai frumoasă şi mai de folos zăbavă a omului decât
cetitul cărţilor“
(Miron Costin)

Cartea e un dar
pe care-l poţi deschide iar şi iar ...
ARGUMENT
Lectura ar trebui să fie una din cele mai intense, mai educativă şi mai răspândită activitate
pentru şcolar, ea oferindu-i modele de viaţă prin eroii săi. Azi, asistăm la un fenomen
îngrijorător, când cartea pierde irevocabil teren în faţa preocupărilor ”la modă”.
Absenţa unei lecturi susţinute se regăseşte în vocabularul lor sărac, în comportament, în
gândire şi în limbajul violent. Tocmai de aceea, e nevoie să se ridice bariera dintre copil şi carte.
Folosirea excesivă sau greşită a calculatorului şi îndepărtarea copiilor de lectură trebuie să fie un
semnal de alarmă. De regulă, o mare parte dintre elevi citesc din obligaţie şcolară. Provocarea
acestui demers a apărut din „nevoia” profesorului de limba şi literatura română şi a
bibliotecarului de a nu se da bătuţi în faţa viziunii aproape fataliste a inapetenţei pentru literatură
a tinerilor. Credinţa noastră este că lectura poate încă să cucerească mult teren, dacă truditorii
cărţii găsesc strategia adecvată şi puntea de comunicare cu elevul.
Participând la acest proiect elevii vor avea şansa de a-şi consolida cunoştinţele la limba şi
literatura română , de a deveni purtătorii mesajelor pozitive prin intermediul forţei de sugestie a
limbajului literar. Prin aceasta, ei pot descoperi că lectura nu e atât o obligaţie şcolară, cât o
formă de autodefinire şi de fundamentare a unui traseu educaţional personalizat.
SCOPUL:
Atragerea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură, în vederea dezvoltării
personale şi adaptării la o societate aflată în permanentă schimbare.
OBIECTIVE SPECIFICE:
O1- dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi reproductive prin transpunerea unei teme /scene
dintr-o operă literară într-o lucrare plastică cu ajutorul elementelor de limbaj plastic;
O2 - valorificarea aptitudinilor de creaţie literară şi descoperirea noilor talente din rândul
elevilor;
O3 - evaluarea cunoştinţelor de limba şi literatura română, a capacităţii interpretative,
argumentative şi creatoare a elevilor;

GRUP ŢINTĂ:
Proiectul se adresează cadrelor didactice din învățământul preşcolar, primar,
gimnazial şi liceal şi are ca obiectiv creşterea interesului pentru lectură, exersarea abilităților
artistice şi valorizarea achiziţiilor dobândite în cadrul unor cercuri de lectură a unor ateliere de
creaţie artistico - literară.
DATA DESFĂŞURĂRII:
Concursul va fi organizat în data de 1 iunie 2018.
SECŢIUNI DE CONCURS:
SECŢIUNEA I – concurs de limba română cu participare directă, pentru elevii cls. II - VIII;
SECŢIUNEA II – creaţie literară şi creaţii plastice: desen, pictură, colaj, pentru preşcolari şi
elevi cls. CP-XII - secţiune online;

CRITERII DE EVALUARE:
În evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere:
• Se va urmări exclusiv munca elevului;
• Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin lucrările
realizate;
Se acordă diplome de participare / adeverinţe pentru cadrele didactice coordonatoare şi
premii / menţiuni pentru elevi.
Evaluarea se va realiza pe nivele de clase.
Juriul va fi format din cadre didactice de specialitate.
Se vor acorda premiile I, II, III și menţiuni, pentru fiecare secţiune, constând în diplome. Pe
diplome va fi menţionat numele cadrului didactic îndrumător.
Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi.

VALORIFICAREA PROIECTULUI:
La încheierea activităţilor şi acţiunilor propuse în proiect se intenţionează să se realizeze:
- diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, oficialităţilor locale;
- realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor;
- mediatizarea în presa locală.

DURATA PROIECTULUI: 16 aprilie - 15 iunie 2018

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
* 16 aprilie – 30 mai 2018
Promovarea proiectului în rândul elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor.

* 16 aprilie – 30 mai 2018
Trimiterea lucrărilor.
* 30 mai – 1 iunie 2018
Preselecţia şi organizarea expoziţiei.
* 1 iunie 2018
Desfăşurarea concursului cu participare directă - Jurizarea lucrărilor.
*1 iunie – 15 iunie 2018
Expedierea diplomelor.
ACTIVITĂŢI:
SECŢIUNEA I
Activitatea 1:
Concursul de limba şi literatura română pentru elevii claselor II-VIII, cu participare directă a
elevilor - va participa câte un elev pe o paralelă de la nivelul unei şcoli participante; desfăşurarea
concursului va avea loc în data de 1 iunie 2018.
Înscrierile se fac prin expedierea Fişei de înscriere şi a Protocolului de colaborare (în dublu
exemplar) până în data de 25 mai 2018, la adresa: viomaria_91@yahoo.com
SECŢIUNEA II
Activitatea 1:
Concurs de creaţii artistico-literare, cu participare online
Pentru această secţiune aşteptăm creaţii literare realizate de elevi în versuri şi proză - se
acceptă atât lucrări scrise de mână cât şi la calculator; pentru cei care doresc ca lucrarea să fie
publicată într-o culegere din creaţiile copiilor, în cazul în care au fost selectaţi de juriu pentru
acest lucru, lucrările elevilor vor fi tehnoredactate în format A4, caractere 12, Times New
Roman, alinierea - justified, la un rând, margini 2 cm, obligatoriu cu semne diacritice;
- Titlul va fi scris cu majuscule (14p Bold), centrat;
- La două rânduri de titlu se va scrie numele autorului, profesorul îndrumător şi instituţia
(12p), aliniat dreapta;
- La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (12p).
Înscrierile se fac prin expedierea Fişei de înscriere şi a Protocolului de colaborare (în
dublu exemplar) a lucrărilor elevilor cât şi a unui plic format A4, autoadresat şi timbrat

corespunzător pentru trimiterea diplomelor până în data de 30 mai 2018 (data poştei) la adresa
următoare:
Liceul Tehnologic ,,Florian Porcius“ Rodna, str. Principală, nr. 1190, loc. Rodna, jud.
Bistriţa - Năsăud, cod 427245 (cu specificaţia pentru concursul ,,ARIPI DIN CUVINTE”)
sau:
e-mail: ganeavali@yahoo.com
Activitatea 2:
Concurs de creaţii plastice după opere literare studiate
La această secţiune aşteptăm desene, picturi, colaje realizate de preşcolari şi elevi
- cls. Pregătitoare - cls.XII, în format A4, care să reprezinte scene după operele
literare studiate. Fiecare cadru didactic poate participa şi înscrie un număr de 2
elevi;
Lucrările elevilor înscrişi la această secţiune vor avea o etichetă, în partea dreaptă care va
conţine:
TITLUL LUCRĂRII:
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI:
CLASA:
INSTITUŢIA:
LOCALITATEA:
JUDEŢUL:
NUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
* Înscrierile se fac prin expedierea Fişei de înscriere şi a Protocolului de colaborare (în
dublu exemplar) şi a lucrărilor la adresa următoare, până la data de 30 mai 2018(data poştei):
Liceul Tehnologic ,,Florian Porcius“ Rodna, str. Principală, nr. 1190 loc. Rodna, jud.
Bistriţa-Năsăud, cod 427245, cu specificaţia pentru concursul ,,ARIPI DIN CUVINTE“
De asemenea se va trimite şi un plic format A4, autoadresat şi timbrat corespunzător pentru
trimiterea diplomelor.
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
a. Înscrierea participanţilor pentru cele două secţiuni:
 prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1), a acordului de parteneriat
(Anexa 2), expedierea lucrărilor elevilor pentru concurs, până la data de 30
mai 2018;
b. Depunerea lucrărilor pentru secţiunea II:
 Fiecare profesor poate înscrie maxim 2 elevi cu lucrări pe secţiune.
 Materialele realizate de elevii dvs. pentru concurs, fişa de înscriere şi acordul
de parteneriat (în două exemplare, dintre care unul îl veţi primi semnat de şcoala

noastră - odată cu diplomele elevilor) şi un plic (A4) timbrat corespunzător
şi autoadresat, vor fi expediate până în data de 30 mai 2018 (data poştei) la
adresele specificate anterior.
c. Organizare şi desfăşurare:
 Se vor acorda diplome de participare elevilor şi adeverinţe/diplome
cadrelor didactice îndrumătoare.
 Lucrările primite nu se restituie. Participanţii vor fi de acord ca lucrările trimise să
fie folosite în calendare, reviste, culegeri, cărţi cu produsele concursului, cu
specificarea autorului. Nu se acordă premii materiale PENTRU SECŢIUNEA II!.
 Nu se admit contestaţii.
 Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus.
 Nu ne asumăm răspunderea neprimirii diplomelor în cazul în care plicurile nu sunt
timbrate corespunzător!
 Nu se percepe taxă de participare la concurs.

ECHIPA DE PROIECT:

Coordonatori activitate:
Prof. Ganea Vali –Liceul Tehnologic ,,Florian Porcius“ Rodna;
Prof. înv. primar Partene Cornelia – Liceul Tehnologic,,Florian Porcius“ Rodna;

Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa – Năsăud
Casa Corpului Didactic Bistriţa
Asociația de Parinți ”Florian Porcius” Rodna
Primăria Comunei Rodna
Şcolile partenere din proiect
SC. M.I.S. Grup SRL Anieş

RELAŢII SUPLIMENTARE:
 Prof. Ganea Vali – tel.0745554466
Vă aşteptăm cu drag!

ANEXA 1
FIȘA DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL NAŢIONAL
ARIPI DIN CUVINTE
1 iunie 2018

NUMELE şi PRENUMELE:.............................................................................. ...................
SPECIALITATEA:.................................................................................................................
INSTITUȚIA:..........................................................................................................................
ADRESA (vă rugăm să specificați adresa unde doriți să primiți diplomele):.................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
TELEFON:.............................................................................................................................
E-MAIL:..................................................................................................................................

Tabel cu elevii participanţi:
Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele elevului

Director,
Prof…………………..

Clasa

Secţiunea

Titlul lucrării

Cadru didactic participant:
Prof. …………………………

ANEXA 2
Liceul Tehnologic ,,Florian Porcius“ Rodna
Str. Principală nr. 1190
Județul Bistrița-Năsăud
Tel./Fax: 0263377224
E-mail: scoala_fpr@yahoo.com
Nr._____din_______________

Școala…………………………………………
Adresa:..............................................................
.........................................................................
Tel./Fax……………………………………....
E-mail………………………………………...
Nr._____din_______________

PROTOCOL DE COLABORARE
în cadrul Proiectului ,,Lectura - cea mai de folos zăbavă”
AN ȘCOLAR 2017 - 2018
Încheiat astăzi, .............................................. între:

Părţile:
1. Aplicantul
Liceul Tehnologic ,,Florian Porcius“ Rodna, reprezentat de prof. Ganea Vali - director și de prof. Partene
Cornelia – director adj., în calitate de coordonatori ai proiectului “Lectura cea mai de folos zăbavă”, inclus în
CAER/ 2018.
2. Participantul:
Şcoala……………..............................................……………………............... reprezentată de dl/dna director
prof.......................................................................................... şi prof. ..........................................................................,
în calitate de coordonator / îndrumător al elevilor înscrişi în concurs.
Durata: an școlar 2017-2018
Art.1 Obiectul protocolului de colaborare:
·
Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopului proiectului;
·
Promovarea activitălor de stimulare a lecturii în rândul elevilor.
Art.2 Rolul părţilor:
A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
·
mediatizarea graficului activităţilor şi a regulamentului de organizare a proiectului/concursului;
·
preluarea şi selectarea lucrărilor;
·
jurizarea lucrărilor participante de către cadre didactice de specialitate;
·
expedierea diplomelor;
·
publicarea creaţiilor literare respectând tema şi condiţiile de redactare specificate.
B. Rolul instituţiei partenere:
·
expedierea prezentului protocol împreună cu fişa de înscriere a elevilor şi cu lucrările acestora pe adresa
prevăzută în regulament;
·
respectarea activităţilor prevăzute în proiect
Art. 3 Dispoziţii finale:
Persoanele de contact responsabile cu punerea în aplicare a prezentului protocol sunt prof. Ganea Vali și prof.
Partene Cornelia din parteaLiceului Tehnologic ,,Florian Porcius“ Rodna şi cadrul didactic coordonator ce va trimite
lucrarea sau lucrările pentru concurs.
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de
realizare a obiectivelor comune convenite.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori
acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va
transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.
Liceul Tehnologic ,,Florian Porcius“
Rodna

DIRECTOR,
Prof. VALI GANEA

Școala ............................................................

.......................................................................

DIRECTOR,
Prof.

