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ATELIER DE RESCRIS POVEȘTI 

Proiect educațional de parteneriat la nivel județean  
Domeniul cultural – artistic, literatură 

Ediția a II – a, 2018 - 2019 
 

REGULAMENT 
 

În perspectiva integrării învățământului românesc în standardele ți cerințele europene, este 
necesar să cultivăm și să stimulăm potențialul intelectual, creativ – artistic și lingvistic al 
elevilor, în realizarea unor lucrări artistice originale, pornind de la resursele culturilor europene 
marcante. 

Obiectivele proiectului 

- Stimularea dorinței de lărgire a orizontului cultural – artistic și de afirmare a elevilor. 

- Stimularea abilitaților de comunicare multilingvistică, de exprimare artistică, prin tehnici 
și cu mijloace diverse. 

- Descoperirea, cultivarea și dezvoltarea talentelor elevilor, cu scopul integrării acestora în 
contextul cultural și social european și al întăririi prestigiului școlii și al comunității de 
proveniență. 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE 

 

CADRUL GENERAL 

- Proiectul este destinat elevilor cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani, de ciclu gimnazial și 
liceal. 

- Se dorește ca proiectul să fie înscrius în CAEJ 2018-2019. 

- NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Activitatea nr 1  

a. Titlul activităţii - Lansare proiect 

b. Data/perioada de desfăşurare - octombrie-noiembrie 2018 

c. Locul desfăşurării - Colegiul Național Ferdinand I Bacău, mediul on-line 

d. Participanţi  - elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor partenere și ai 
comunității locale 

e. Descrierea pe scurt a activității - organizarea echipei de proiect, elaborarea regulamentului 
(Vezi Anexa nr. 1) și  a celorlalte anexe, crearea web site- ului proiectului, 
identificarea/cooptarea partenerilor,  popularizarea proiectului. 

Activitatea nr  2  

a. Titlul activităţii - Dincolo de copertă 

b. Data/perioada de desfăşurare -  noiembrie-decembrie 2018 

c. Locul desfăşurării - Colegiul Național Ferdinand I Bacău, instituțiile educaționale partenere 

d. Participanţi - elevi, cadre didactice 

e. Descrierea pe scurt a activității - stabilirea unei bibliografii comune (vezi Anexa nr. 6), pe 
fiecare nivel- gimnaziu/ liceu, din literatura limbii străine alese 

Activitatea nr  3 

a. Titlul activităţii - Ateliere de rescris povești  

b. Data/perioada de desfăşurare -  ianuarie-martie 2019 
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c. Locul desfăşurării - Colegiul Național Ferdinand I Bacău, instituțiile educaționale partenere 

d. Participanţi - elevi, cadre didactice 

e. Descrierea pe scurt a activității- elevii, individual sau în echipe, coordonați de cadre didactice 
de specialitate, redactează și ilustrează povești specfice uneia dintre cele cinci secțiuni (vezi 
Anexa nr.1 ) 

Activitatea nr  4 

a. Titlul activităţii -  Concurs „Atelier de rescris povești” 

b. Data/perioada de desfăşurare - 5-15 aprilie 2019 

c. Locul desfăşurării - Colegiul Național Ferdinand I Bacău 

d. Participanţi - membrii comisiilor de jurizare (vezi Anexa nr. 2) 

e. Descrierea pe scurt a activității - pentru fiecare nivel, fiecare dintre limbile moderne alese și 
pentru fiecare secțiune, o comisie va evalua lucrările înscrise în concurs (vezi Anexele nr. 4, 5), 
conform criteriile din fișa de jurizare (vezi Anexa nr. 3)  

Activitatea nr  5 

a. Titlul activităţii - Realizarea antologiei proiectului, a expoziției cuprinzând lucrări 
realizate în cadrul concursului și festivitatea de premiere 

b. Data/perioada de desfăşurare - 15 aprilie-30 mai 2019 

c. Locul desfăşurării - Colegiul Național Ferdinand I Bacău, Teatrul Municipal Bacovia Bacău 

d. Participanţi - elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor partenere și ai 
comunității locale 

e. Descrierea pe scurt a activității - echipa de proiect din cadrul Colegiului Național Ferdinand I 
Bacău va realiza antologia proiectului ( o culegere cuprinzând toate textele literare înscrise, cu 
număr ISSN) în format digital, pe suport CD/DVD, spre a fi oferită partenerilor și promovată în 
mediul on-line. În cadrul festivității de premiere, la care vor fi invitați reprezentanți din toate 
instituțiile partenere, se vor acorda adeverințe, diplome și premii. Evenimentul va fi însoțit și de 
o expoziție cu lucrări realizate în cadrul concursului și de o reprezentație a celei mai populare 
povești, dramatizată de către Clubul de Arta Dramatică Fernandino, din cadrul Colegiului 
Național Ferdinand I Bacău. 

Activitatea nr  6  

a Titlul activităţii - Evaluare și diseminare 

b. Data/perioada de desfăşurare -  mai-iunie 2019 

c. Locul desfăşurării - Colegiul Național Ferdinand I Bacău, media tipărită, vizuală și on-line 
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d. Participanţi - elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale și ai instituțiilor 
partenere  

e. Descrierea pe scurt a activității - diseminarea activităților și a rezultatelor, prezentarea acestora 
comunităților vizate, analiza impactului proiectului. 

CONCURSUL 

- Concursul din cadrul proiectului este organizat pe doua niveluri, unul destinat elevilor din 
ciclul gimnazial și unul pentru elevii din ciclul liceal.  

- Concursul este organizat pe 4 secțiuni. Participarea elevilor, în cadrul oricăreia dintre 
secțiuni, se face doar în echipe constituite din maxim 4 elevi. O echipă poate participa 
doar la o singură secțiune. Un cadru didactic poate coordona echipe participante la toate 
secțiunile. Un cadru didactic poate coordiona un număr maxim de 4 echipe. 

- Secțiunile concursului sunt:  

• Ghiveci din povești – elevii vor realiza o poveste (text și  ilustrații), abordând din 
perspectivă personală cele trei povești din bibliografia specifică limbii alese și 
nivelului în care se încadrează. 

• Povești vechi în haine noi – elevii vor realiza o poveste (text și  ilustrații), 
abordând în manieră modernă una dintre operele literare din bibliografia specifică 
limbii alese și nivelului în care se încadrează. 

• Povestea pe dos - elevii vor realiza o poveste (text și  ilustrații), abordând din 
perspectivă inversă una dintre cele trei povești din bibliografia specifică limbii 
alese și nivelului în care se încadrează (de exemplu: personajele negative devin 
pozitive). 

• Povestea cărții- elevii vor realiza o poveste (text și  ilustrații), din perspectiva 
uneia dintre cărțile din lista bibliografică, perspectivă privitoare la personaje/ 
/narator/cititor (de exemplu: cartea face o confesiune despre felul în care se simte 
în raport cu acțiunile personajelor pozitive/ negative, cu deciziile naratorului, cu 
reacțiile cititorului, etc). 

PRODUSELE FINALE 

- Fiecare lucrare (carte de povești), se realizează doar în format fizic, la dimensiunea și în 
maniera aleasă de autori (scris de mână/tehnoredactat), este însoțită de grafică/pictură sau 
colaj, conține (obligatoriu) între 10- 15 pagini de text propiu-zis. 

- Lucrările participante la concurs vor fi realizate respectând tematica, bibliografia și limba 
de redactare ale secțiunii pentru care sunt înscrise. Lucrările vor fi etichetate cu datele de 
identificare ale fiecărei echipe (se nominalizează  fiecare membru). Pentru a preveni 
anonimatul lucrărilor, vă rugăm să completaţi modelul de etichetă oferit şi să-l ataşaţi pe 
fiecare lucrare în colţul din dreapta, jos,  pe coperta 4 a lucrării.   
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NUMELE ŞI PRENUMELE MEMBRILOR ECHIPEI………………………………........  

NIVELUL.............................................................................................  

LIMBA DE REDACTARE………………………………………………………… 

SECŢIUNEA ......................................................................................  

TITLUL LUCRĂRII.............................................................................  

CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR ………………………................  

UNITATEA ŞCOLARĂ………………………………………………………... 

 

- Fiecare lucrare este trimisă prin curier/poștă, însoțită de plic A4 timbrat și autoadresat, în 
perioada  25-29 martie.2019, data poștei, menționându-se secțiunea la care participă, 
nivelul și limba în care este redactată.  

 

Adresele de expediere:  

 Pentru secțiunea limba engleză- Frânculescu Cristina, Str. Energiei, Nr 35, 
Sc. A, Ap. 8, Bacău, Județul Bacău. 

 Pentru secțiunea limba germană- Briahnă Oana, Str. Aleea Ghioceilor, 
Nr.19, Sc, C, Ap. 7, Bacău, Județul Bacău 

 Pentru limba franceză- Grozav Nicoleta, Str. Alecu Russo, nr. 33, Sc. J, 
Ap. 25, Bacău, , Județul Bacău. 

 Pentru secțiunea limba spaniolă- Roșioru Daniela, Str. Alexandru cel Bun, 
Nr. 9, Sc. D, Ap. 1, Bacău, Județul Bacău. 

 

EVALUAREA  ȘI PREMIEREA PRODUSELOR FINALE 

- Pentru fiecare dintre secțiuni, niveluri, limbă de redactare aleasă, se va organiza un juriu 
format din specialiști în domeniile limbilor moderne, creației literare și a artelor plastice. 

- Pentru fiecare secțiune se acordă trei premii (de la I la III), o mențiune și un premiu 
special. Celorlalți participanți li se acordă diplome de participare. Profesorii coordonatori 
primesc adeverințe și diplome. 

- Fiecare profesor coordonator și fiecare echipă premiată vor primi Antologia Concursului, 
editată în format digital, pe suport CD/DVD, cu ISSN. 
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- Toate lucrările primite rămân în patrimoniul organizatorilor spre a fi publicate pe pagina 
Web a proiectului și expuse cu prilejul festivității de premiere. 

- La festivitatea de premiere, care se va organiza la o dată din luna mai, ulterior anunțată,  
vor fi invitați reprezentanți și participanți din toate instituțiile partenere. Tot atunci, vom 
viziona dramatizarea poveștii aleasă ca fiind câștigătoarea premiului special al întregului 
concurs. 

ECHIPA DE PROIECT 

Frânculescu Cristina – prof. limba engleză,  

Briahnă Oana – prof. limba germană,  

Diaconu Cosmina – prof. limba engleză,  

Roșioru Daniela – prof. limba spaniolă,  

Grozav Nicoleta – prof. limba franceză,  

Puiu Liliana – prof. Educație tehnologică 

 

 

COLABORATORI 

Clubul de Ecologie și Turism Veniți cu noi 

Biblioteca Județeană Costache Sturdza, Bacău 

Palatul Copiilor Bacău 
 
Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacău 
 
Teatrul Municipal Bacovia, Bacău 
 

 

- Informații suplimentare pot fi obținute la  

• Pentru secțiunea limba engleză- atelierderescrispovestiengl@yahoo.com 

• Pentru secțiunea limba germană- atelierderescrispovestigerm@yahoo.com 

• Pentru limba franceză- atelierderescrispovestigfr@yahoo.com 

• Pentru secțiunea limba spaniolă- atelierderescrispovestispan@yahoo.com 
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• Pentru informații tehnice și administrative (taxă de participare, modalitate de 
expediare, organizare festivitate de premiere)-
atelierderescrispovestita@yahoo.com 

 

 

Coordonatori 

Frânculescu Cristina  

                                                             Briahnă Oana  

                                                             Diaconu Cosmina  

                                                             Roșioru Daniela  

                                                             Grozav Nicoleta  

                                                             Puiu Liliana  
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