METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI INTERNAȚIONAL
“StoryLogicNet”
Din cadrul Proiectului de partenereiat Erasmus +:
“Comunitatea StoryLogicNet – Scrierea colaborativă pentru dezvoltarea
deprinderilor de literație multiplă ale copiilor prin utilizarea unor
instrumente multimodale”
(numărul proiectului 2018-1-PT01-KA201-047325)

CONCURS INTERNAȚIONAL
”SĂ CREĂM O POVESTE ÎMPREUNĂ!”

An școlar 2019-2020

PARTENERI:

ADVANCIS-BUSINESS SERVICES, LDA , PORTO, PORTUGALIA
PROJETO SCHOLE LDA, MATOSINHOS, PORTUGALIA
PANEPISTIMIO DYTIKIS MAKEDONIAS, FLORINA, GRECIA
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARAD, ROMÂNIA
SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM.KEN W KRAKOWIE, POLONIA

COORDONATOR ȘI ORGANIZATOR CONCURS:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, România

DESCRIERE:
Concursul ”Comunitatea StoryLogicNet – Scrierea colaborativă pentru dezvoltarea
deprinderilor de literație multiplă ale copiilor prin utilizarea unor instrumente
multimodale” este organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Arad în colaborare
cu școlile primare, pentru elevi cu vârste între 8 și 12 ani din tările implicate în proiect.

ARGUMENT:
Alegerea temei concursului a fost determinată de faptul că poveștile sunt
considerate leagănul copilăriei. Care copil nu ascultă povești? Care adult nu a spus sau nu
a ascultat o poveste? Poveștile clasice, poveștile de viață, poveștile care ne ajută să
relaționăm cu ceilalți, toate au menirea să ne ajute, să ne educe atitudinile, mentalitățile
și comportamentul. Activitatea creativă este una dintre cele mai mari provocări ale vieții
și, implicit, îți dă cele mai mari satisfacții. Problema dezvoltării și stimulării creativității
este complexă la clasele primare. Aceasta reprezintă baza dezvoltării simțului estetic și
a aprecierii frumosului care reprezintă o importantă parte a vieții. Cea mai mare parte a
manifestărilor copilului are loc în școală. Prin organizarea diverselor activități, se pot
identifica copiii creativi, talentați și dotați cu calități deosebite.
Tema acestor povești a fost gândită ca o activitate educațională menită să educe
dragostea pentru literatură, pentru frumos.

Tema poveștilor:
Concursul își propune să dezvolte creativitatea copiilor pe baza titlul proiectului
StoryLogicNet, pe diferite teme, pentru a sensibiliza și a implica grupurile țintă (elevi și
profesori) în proiectul ”Europa viitorului” ( de exemplu ”Călătoria mea în spațiu”).

SCOPUL:
Cultivarea imaginației copiilor și încurajarea creativității în domeniul literar
precum și stimularea și dezvoltarea potențialului artistic al copiilor prin tehnici specifice.

OBIECTIVE:
* Stimularea creativității și a expresivității prin povești, în lucrări care oglindesc lumea
poveștilor și care o îmbogățesc prin povești create de ei;
* Cultivarea sensibilității artistice a școlarilor mici;
* Descoperirea abilităților artistice ale copiilor;
* Încurajarea independenței creative și a imaginației, a originalității în exprimarea
artistică.

FOCUS GRUP:
- elevii din învățământul primar din țările implicate în proiect, cu vârste între 8 și 12 ani;

SECȚIUNI (părți):
Lucrări colective: Pentru elevi - Concurs literar: Povești create și spuse de un grup de
elevi cu tema ”Europa viitorului”, divizați în următoarele grupe de vârstă.
Secțiunea 1: copii cu vârsta înte 8 și 10 ani
Secțiunea 2: copii cu vârsta între 11 și 12 ani

STATUTUL DE PARTICIPARE:
- Copii cu vârste între 8 și 12, care lucrează în grupe de maxim 4 și sunt susținuți de
părinți și de profesori etc.
- Lucrările vor fi scrise la calculator. Pot fi folosite desene și simboluri. Lucrările vor fi
redactate în limba maternă (română, greacă, poloneză, portugheză) sau engleză.
- Numărul de cuvinte trebuie să fie între 250 și 750.

- La finalul fiecărei lucrări vor fi scrise următoarele: numele și prenumele copiilor,
vârsta,

unitatea

de

învățământ,

clasa,

titlul

lucrării,

numele

coordonatorului:

părinte/profesor. Vor fi jurizate numai lucrările realizate de copiii înșiși.
- Lucrările vor fi trimise până în 20 martie 2020.
- Lucrările nu se returnează.
- Concursul va fi anunțat pe website-urile partenerilor și pe canalele de comunicare cu
școlile, pe Facebook sau pe paginile web ale proiectului.
- Documentul digital ( .doc, .docx or .odt) cuprinzând povestea va fi transmis pe pagina
oficială

de

web

a

proiectului

www.storylogicnet.eu

sau

pe

adresa

de

mail:

storylogicnet@gmail.com
Prin trimiterea lucrării și participarea la concurs, îți exprimi acordul ca lucrarea să fie
publicată pe Facebook și pe website-ul proiectului.
- Evaluarea lucrărilor se va realiza până în 15 aprilie 2020 în fiecare țară implicată în
proiect de către un juriu național
- Cele mai bune două povești (1/secțiune) vor fi traduse în limba engleză și trimise
coordonatorului concursului Inspectoratul Școlar Județean Arad până la data de 30
aprilie 2020
- Toți participanții vor primi diplome de participare.
- Evaluarea la nivel internațional a lucrărilor se va face până în 15 mai 2020 de către un
juriu format din specialiști în metode de povestire de la fiecare partener.
- Se vor acorda premiile I, II, III și mențiuni.
- Diplomele cu premii și certificatele vor fi trimise pe mail până în 15 iunie 2020.

CRITERII DE EVALUARE:
-

Respectarea temei concursului
Respecarea structurii unei povești: introducere, cuprins, încheiere
Existența personajelor: personaje pozitive și negative

-

Existența unei concluzii morale. Importanța mesajului transmis

-

Acțiune dinamică

-

Creativitatea, ingeniozitatea, originalitatea poveștii.

Evaluarea lucrărilor:
Evaluarea lucrărilor se va face în fiecare țară parteneră (România, Grecia, Polonia,
Portugalia). Lucrările scrise în engleză se vor evalua în România.
Juriul va fi format din profesori pentru învățământul primar și profesori de engleză.
Evaluarea lucrărilor la nivel internațional va avea loc până în 15 mai 2020.
Rezultatele vor fi anunțate pe pagina de Facebook a proiectului și pe website-ul
proiectului.
Participarea internațională va fi confirmată prin furnizarea de diplome pentru toți
participanții.

Etapele concursului sunt următoarele:

Nr.

Activitate

Data

Responsabili

1

Anunțul concursului

01.11.2019

ISJ Arad
Toți partenerii

2

Diseminarea concursului

3

Colectarea, trimiterea și primirea 15.11.2019lucrărilor

pe

pagina

www.storylogicnet.eu

01-15.11.2019

Toți partenerii
ISJ Arad

proiectului 20.03.2020
sau e-mail

storylogicnet@gmail.com
4

Evaluarea lucrărilor la nivel național

21.03.2020-

Toți partenerii

15.04.2020
5

Anunțarea câștigătorilor la nivel Din 15.04.2020

Toți partenerii

național
6

Traducerea și trimiterea lucrărilor

15-30.04.2019

Toți partenerii

pe email coordonatorului concursului
7

Evaluarea

lucrărilor

la

nivel 01.05.2020-

internațional
8

Anunțarea

ISJ Arad

15.05.2020
câștigătorilor, 15.05.2020

ISJ Arad

diseminarea rezultatelor
9

Scrierea și transmiterea diplomelor

15.05.2020-

ISJ Arad

15.06.2020

Echipa de proiect
PARTENER - INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD, ROMÂNIA
Anca Stoenescu
Raluca Lalyer
Anca Lupei
Margareta Vaida
Carmen Cuzmanov
Andrada Marcu
Arad, România
Număr de înregistrare

