PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN

Poezia din penar
EDITIA I – 2017
”Poezia din penar” este un proiect prin care ne propunem promovarea poeziei ca lectură în rândul
elevilor (gimnaziu). Obiectivele vizate prin proiect sunt următoarele:
 Creșterea interesului pentru lectura de poezie, în special;
 Dezvoltarea competențelor de comunicare;
 Implicarea elevilor in activitati motivationale si de prevenire si combatere a abandonului scolar
si parasire timpurie a scolii;
 Integrarea elevilor cu nevoi educative speciale în activități artistice și literare;
 Condiţii de participare

Poezia din penar

o Festivalul de poezie
se adresează elevilor din învăţământul
preuniversitar (gimnazial), palate şi cluburi ale copiilor, centre culturale, etc. care doresc
să promoveze poezia;
o Nu se percep taxe de participare.

Poezia din penar

Festivalul de poezie
are trei secțiuni:
 Secțiunea I Poezia din penar – Cadoul-surpriză
 Secțiunea II Poezia din penar – Spectacol de poezie
 Secțiunea III Poezia din penar – Galeria poeziilor


Modalităţi de participare la Festivalul de poezie Secțiunea I Poezia din penar – Cadoulsurpriză:
o Elevii, coordonați de un cadru didactic vor articipa la alegerea unei poezii, transcrierea
acesteia, eventual ilustrarea acesteia și oferierea ca pe un cadou surpriză unui coleg, prieten,
profesor, membru al familiei
o Cadrele didactice vor primi diplome de volunatriat în activități culturale, eliberate de ONG
partener, după primirea raportului de activitate (număr de elevi implicați, fotografii, filme,
etc., conform modelului);
o Modelul de Raport de activitate va fi publicat de pagina web a proiectului;
o Fiecare unitate școlară parteneră poate participa la această activitate cu maxim 30 elevi;



Modalităţi de participare la Festivalul de poezie Secțiunea II Poezia din penar – Spectacol de
poezie are două sub-secţiuni:
 Secțiunea I Poezie română în limba franceză;
 Secțiunea II Poezie francofonă;
o Pentru ambele secţiuni vor fi alese texte originale care aparțin spațiului cultural romnesc,
respectiv francofon;
o Sunt admise traduceri recunoscute în limba română sau în limba franceză;
o Spectacolul de poezie va fi organizat la nivelul fiecărei unități școlare participante;
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o Cadrele didactice organizatoare vor primi adeverințe eliberate de inițiatorul proiectului –
LPS Slatina, care atestă organizarea activității după primirea raportului de activitate (număr
participanți, program, fotografii, filme, conform modelului);
o Raportul de activitate va fi publicat de pagina web a proiectului;
o Elevii participanți vor primi diplome de participare eliberate de școala organizatoare;


Modalităţi de participare la Festivalul de poezie Secțiunea III Poezia din penar – Galeria
poeziilor are o singură secțiune
 Secțiunea Poezie în limba franceză;
o Pentru această secţiune vor fi alese texte originale în limba franceză ale elevilor
participanți;
o Fiecare poezie-tablou înscrisă în concurs va fi ilustrată grafic, fotografic, colaj, etc. (nu
există subsecțiuni în funcție de modul de ilustrare);
o Poezia-tablou este reprezentată printr-un singur document ce va cuprinde poezia originală a
elevului și ilustrarea acesteia;
o Autorul are liberate în alegerea modului de ilustrare și scriere a textului;
o Galeria poeziilor va fi organizată la nivel județean de către inițiatorul proiectului – LPS
Slatina și va cuprinde cele mai bune lucrări trimise de unitățile școlare participante;
o Lucrările elevilor NU se restituie;
o Înscrierea în concurs pentru această secțiune se va face prin înscrierea on-line a
elevului/elevilor și transmiterea în plic prin poștă/curierat/direct a poeziilor-tablou având
menționate pe verso autorul (nume și prenume), clasa, școala de proveniență;
o Data limită de transmitere a lucrărilor este 15 martie 2017;
o Un elev poate participa cu maxim 2 lucrări originale;
o Un profesor poate participa cu maxim 5 candidați;
o Cadrele didactice organizatoare vor primi adeverințe care atestă organizarea activității după
primirea raportului de activitate (număr participanți, program, fotografii, filme conform
modelului);
o Elevii vor primi diplome și premii;

Precizări generale:
 Partciparea la cele trei secțiuni este obligatorie!!!;
 Numărul de premii acordate este stabilit în cuantum de 25% din numărul participanților;
 Festivalul va fi popularizat în mass-media locală şi în comunitatea educativă (cercuri metodice,
activităţi extraşcolare, consfătuiri ale cadrelor didactice, simpozioane, pagina web a proiectului
etc.);
 Fișa de înscriere pentru Poezia din penar – Galeria poeziilor va fi publicată pe pagina web a
proiectului;
 După efectuarea înscrierii on-line, participanții vor primi pe e-mail modelul de raport;
 Inscrierea se face exclusiv on-line – Fișa de înscriere
Calendarul activităților
 10 martie 2017 – înscrierea on-line a participanților
 15 martie 2017 – transmiterea ”poeziilor-tablou” către organizatori
 20-24 martie 2017 – organizarea activităților în școlile partenere (secțiunea I și II)
 20-24 martie 2017 – organizarea la sediul LPS Slatina a expoziției:

Poezia din penar – Galeria poeziilor”
Coordonator
Prof. Cristina MIHUȚ
cristinamihut@yahoo.com
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