REGULAMENT DERULARE „ŞTAFETA POVEŞTILOR”
Concursul se adresează şcolarilor mici, din clasele O-IV care sunt invitaţi să participe
la „Ştafeta poveştilor” cu creaţiile literare de orice gen şi/ sau plastice.
Unităţile de învăţământ înscrise pentru a participa la ACTIVITATEA nr. 6: „Ştafeta
poveştilor”, vor realiza un volum cu poveşti/ creaţii literare de orice gen/ eseu, a căror
tematică să fie inspirată dintr-un basm/ operă/ poveste lecturată, pentru care pot fie să recreeze
alt final sau altă poveste, fie să constituie o sursă de inspiraţie pentru propriile creaţii.
Totodată, în atelierele de creaţie (biblioateliere culturale) organizate în centrele de
documentare şi informare sau în biblioteci pot realiza alte produse de lectură: jurnale de
lectură, machete, jurnal de proiect, portofolii şi pliante, afişe, origami, planșe pictate în
acuarelă, lucrate grafic, în creion etc., produsele de lectură – ex: semne de carte, pliante,
flyere, afişe, stikere, autocolante decorative, ecusoane etc. (în funcţie de imaginaţie) de orice
dimensiune şi orice formă, care la final vor fi jurizate şi premiate.
Coordonatorul/ coordonatorii proiectului pot fi un cadru didactic/ mai multe cadre
didactice în cazul în care echipa eset consituită din mai multe clase – învăţătoarea clasei,
profesorul documentarist, un bibliotecar, profesor pentru învăţământul primar/ alte cadre
didactice care activează/ colaborează în/ cu structura infodocumentară a instituţiei de
învăţământ din care provin elevii.
Echipa trebuie să fie constituită din minimum 10 elevi şi minimum un cadru didactic
îndrumător.
Echipajul participant la proiect poate fi constituit numai din echipe provenind din
învăţământul primar, dacă respectă condiţia de mai sus şi trebuie să mai participe la încă o
secţiune din cele 6 ale concursului online, la alegere. Dacă de la o şcoală doresc să se înscrie
cadre didactice şi elevi la mai multe secţiuni, echipajul poate fi format din echipa pentru
„Ştafeta poveştilor” (minimum 10 elevi din învăţământul primar şi un cadru didactic
îndrumător) şi alţi elevi participanţi îndrumaţi de cadre didactice/ bibliotecari.
Regulamentul nu limitează numărul de lucrări care pot fi incluse în volumul/ cufărul
prezentat la concursul Ştafeta poveştilor, nici numărul maxim de elevi care să constituie
echipa pentru concursul Ştafeta poveştilor. Creaţiile din volum pot fi individuale sau
colective. Nu vor fi acceptate lucrări deja premiate în cadrul altor concursuri similare. De
asemenea, nu se impune un număr limită de caractere pentru o lucrare literară.
Volumul creat trebuie să conţină datele şcolii de provenienţă, numele „scriitorilor”
elevi, clasa, numele cadrelor didactice îndrumătoare şi al bibliotecarului (dacă este o

bibliotecă în şcoală/ comună). Fiecare creaţie/ obietc trebuie să conţină date de identificarea a
autorului/ autorilor.
Lucrările plastice/ produsele de lectură pot avea orice dimensiune. Pe verso să conţină
numele şi prenumele autorului, clasa, şcoala de provenienţă şi numele îndrumătorului.
Pentru jurizare la nivel naţional toate se transmit în format electronic, conform
prevederilor din regulament.
Este obligatoriu să se completeze câte un documnet numit „acord de înscriere” pentru
fiecare elev din echipă.
În pagina de manuscris se prezintă scopul, obiectivele, echipa /tabel nominal cu elevii
şi cadrul didactic, iar pentru fiecare membru al echipei se consemnează în acest tabel
contribuţia (obiectul realizat), metode de realizare, etape. Se poate ataşa şi o prezentare PPT,
dar nu este obligatoriu. Toate se transmit într-o arhivă, dacă este posbil la adresa de e-mail
bibliofereastra2016@yahoo.com până cel târziu la data de 15 octombrie.
Toate obiectele/ paginile precum şi coperat (pentru volum) sau cufărul se scanează/ se
fotografiază şi se inserează intr-un document cu titlul lucrării (ar fi de dorit să fie altul decât
cel al concursului, sugestiv pentru creaţia dvs.) şi se transmite în format .PDF.
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