CATEGORIA CREATIVITATE ȘI TRADIȚII –
CREAȚII LITERARE

Creații literare
Scrisul te ajută să înveți mai bine. Pentru a crea conținut interesant și captivant pentru ceilalți, ai
nevoie de o anumită disciplină – trebuie să fii mereu la curent cu cele mai noi informații, cele mai noi
surse și să știi cum să îți găsești mereu inspirația.Ca să scrii, trebuie să știi să cauți informația, să știi
să o filtrezi și să o alegi pe cea mai interesantă. Un scriitor trebuie să fie un bun cercetător, cu abilități
de jurnalist și un spirit inovativ. Scrie cât mai des și mai mult și vei fi pus în situația de a dobândi
aceste abilități și învață să îți prezinți creațiile literare publicului larg pentru a îți exersa
creativitatea.

Care sunt pașii organizării evenimentului?
1.

Găseşte o idee – Pentru o serie de sesiuni, cu impact cât mai mare, se recomandă găsirea unui
concept. Gândeşte-te la idea generală din spatele campaniei (arta cuvintelor, beneficiile
exprimării orale, artistul cuvintelor) și caută și un nume potrivit (Lecturi de seară, Urban
reading, Lecturi în artă etc)

2.

Când şi unde? Alege o dată pentru atelier care nu coincide cu o perioadă aglomerată pentru
elevi (teze, olimpiade şcolare etc). Evenimentul poate avea loc într-o sală de clasă mai
încăpătoare sau o altă locație din oraș precum bibliotecă, o sală de spectacol sau un spațiu
unde acustică este bună.

3.

Organizează un atelier în care elevii participanții pot să își prezinte creațiile literar- artistice
și caută un scriitor local care să îi inspire pe tinerii artiști.

4.

În cazul organizării a mai multor activităţi din această categorie, aceiaşi elevi NU pot
participa la mai mult de o activitate.

5.

Programul - Pune la punct un program bine organizat pentru ateliere şi nu uita să ţii cont de
orarul elevilor.

6.

Promovarea - Prezintă atelierul fiecărei clase. Creează un poster sau un flyer cât mai atrăgător
şi pe gustul tinerilor. Foloseşte-te chiar şi de online (Facebook, site-ul şcolii etc).

7.

Perioada de înscriere - Alocă o perioadă suficient de mare pentru înscrieri şi continuă
promovarea astfel încât să reunești cât mai mulți poeți/ scriitori din școala ta.

8.

Discută cu părinţii elevilor/ copiilor înscrişi la activitate şi obţine în scris acordul de
participare şi de utilizare a imaginii din partea acestora. Nu uita să faci fotografii şi filmuleţe.
Acestea sunt dovada realizării acţiunii şi urmează să le urci pe platforma olimpiadelek.ro.
Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea unei activităţi.

9.

Premii – Pentru a-i motiva pe elevi să participe, gândeşte-te la un sistem de recompensare,

astfel încât cei mai activi să primească o diplomă sau un obiect simbolic de recunoaştere a
meritelor.
10. Start la sesiuni!
11. Felicită toţi participanţii pentru implicare şi mulţumeşte-le.
SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Găseşte un concept tocmai bun pentru ”creații literare”
Alege o locaţie bună pentru atelier/ateliere
Fă un calendar al implementării – de la înscriere până la zilele de desfăşurare
Semnează acordurile de participare şi de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinţi
Promovează activitatea pentru a atrage cât mai mulţi participanţi
Găsește un voluntar gata să le vorbească elevilor despre cum este să fii scriitor și care
să le împărtășească tinerilor din creațiile sale
RESURSELE NECESARE
Materiale de promovare – postere, flyere, articole, prezentare
Materiale pentru desfăşurarea activităţilor: laptop, proiector, etc.
Alege o sală unde să lectureze materialele create
Un număr minim de 5 participanţi pentru a organiza atelierul/atelierele
Un scriitor local - voluntar
Public/ audiență
Premii - diplome care să răsplătească efortul celor mai creativi scribi

