PROIECTUL PORȚI DESCHISE NONVIOLENȚEI

CONCURS
CREATIVITATEA O ȘANSĂ PENTRU EVOLUȚIE
GRUPUL ȚINTĂ: elevi de gimnaziu și de liceu, profesori
Prezentarea: Concursul porneşte de la ideea că fluxul informaţional impresionant şi ritmul
accelerat al schimbărilor sunt atributele societăţii actuale. Adaptarea la societatea în schimbare este
facilitată de educaţia permanentă, omul zilelor noastre devenind capabil să se raporteze activ,
reflexiv şi autonom la actul de cultură. De aceea, in cadrul Proiectului Porti deschise NONviolentei
ne-am propus să abordam, dintr-o perspectivă modernă, creativitatea în rândul tinerilor,
implicându-i în descoperirea unor repere, în investigarea unor surse de creativitate care scapă de
atributul canonic.
Literatura, creaţia literară / poezia reprezintă sursa fundamentală pentru cunoaşterea
mentalităţilor, a tiparelor arhetipale, pentru configurarea portretului nostru spiritual, în procesul
definirii unei identităţi culturale româneşti, într-o epocă în care dinamica globalizării tinde să ne
uniformizeze.

Obiective:
 Concursul se adresează elevilor și profesorilor în scopul prevenirii unei eventuale
superficialităţi culturale a tinerilor, dar şi încurajarea aptitudinilor de creaţie materializate în
creaţii literare (poezie, proză, teatru), critică literară și eseu,desen si creatie multimedia;
 Respectarea valorilor fundamentale ale culturii româneşti în tradiția școlii noastre
 Înţelegerea locului şi rolului literaturii şi culturii române în promovarea conceptului
NONviolență;
 Oferirea posibilităţii tinerilor, și nu numai acestora, să îşi etaleze aptitudinile în domeniul
analizei literare şi al creaţiei literare;
 Promovarea metodelor moderne de învăţare.

Profesori coordonatori:
Prof. CRISTINA MOTOCU
Prof. CARMEN BUCUR

Secţiuni:
I.
II.

Concurs de creaţie literară: poezie, proză, teatru – elevi
Creații multimdia, desen și eseu

Regulament de participare:
Pentru elevi:
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Participarea la concurs, secţiunea Eseu se face cu o lucrare de maximum 3 (trei) pagini A4,
pentru Prezentări Multimedia va fi o prezentare cu durata de 5-7 minute, pentru Desene lucrările
vor fi în format A3, iar pentru secţiunea Creaţie literară se va trimite un set de 3 texte pentru
poezie şi un set de 1-2 texte ce nu vor depăşi 2 (două) pagini A4, pentru proză. Pentru teatru
piesele vor avea între 2-6 personaje şi nu vor depasi 5 (cinci) pagini.
În ambele cazuri, înscrierea se va face până la data de 28 februarie 2014, prin completarea şi
trimiterea fişei de înscriere, prin e-mail la una dintre adresele:
crismo29@gmail.com
carmencita7773@yahoo.ie
Menţionăm că veţi primi confirmarea înscrierii prin e-mail, pentru a evita eventualele erori
de comunicare. Comunicările şi creaţiile vor fi expediate în format electronic, ca fişier ataşat, prin
e-mail, la una dintre adresele mai sus menţionate.
Pentru redactare se vor respecta următoarele instrucţiuni: formatul paginii va fi A4 cu
margini egale de 25 mm; conţinutul va fi redactat în fontul Times New Roman, 12, la 1 rând, text
aliniat „justified”; titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, Bold, centrat; la două
rânduri de titlu se va scrie autorul, profesorul coordonator şi instituţia cu Times New Roman 12; la
două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului; bibliografia se va consemna la sfârşitul
lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, oraşul, editura, anul,
pag.
Tehnoredactarea se va realiza obligatoriu cu diacritice (ă, â, î, ş, ţ).
Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor revine participanţilor.
Toţi participanţii vor primi diplome.
Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 20 aprilie 2014 prin e-mail şi pe site-ul Colegiului
Naţional „GEORGE BARIȚIU” Cluj.
Se acordă următoarele premii: câte un Premiu I, un Premiu al II-lea, un Premiu al III-lea
și Mențiune pentru fiecare dintre următoarele secţiuni: interpretare critică, creaţie literară-poezie,
creaţie literară-proză, creatie literara-teatru, creație multimedia.
N.B. Lucrările care nu respectă cel puţin una dintre regulile de mai sus vor fi descalificate în mod
automat.
Contact: pentru relaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la adresele: cn_gbaritiu @yahoo.com sau
la numerele de telefon: 0740231817.
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FIŞA DE ÎNSCRIERE (elev)
PROECTUL PORȚI DESCHISE NONVIOLENȚEI

CREATIVTATEA O ȘANSĂ PENTRU EVOLUȚIE
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI : …………………………………..
CLASA: …………………………………………
ŞCOALA: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PARTICIPARE CU (bifaţi):







ESEU
POEZII
PROZĂ
TEATRU
DESEN
MULTIMEDIA

□
□
□
□
□
□

TITLU………………………………………
ADRESA PERSONALĂ: …………………………………………………………………………
E- MAIL PERSONAL………………………………………………………………………..
TELEFON PERSONAL………………………………………………………………………..
NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI ÎNDRUMÃTOR ……………………………
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