
 

Proiect educațional ,,Șoaptele cărților”  
 

PROIECT EDUCAȚIONAL  

„ȘOAPTELE CĂRȚILOR” 

DOMENIUL ARTISTIC-ARTE VIZUALE ȘI LITERATURĂ 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

      

 

Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra–Neamţ, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Neamţ, Biblioteca Județeană ,,G.T.Kirileanu” Neamț, Teatrul Tineretului Piatra-Neamț, 

organizează Concursul de creație ,,Șoaptele cărților”, acţiune avizată de ISJ Neamţ. 

 

DATA DESFĂŞURĂRII: aprilie 2023 

GRUP ŢINTĂ: preşcolari şi elevi din clasele pregătitoare- a XII-a;     

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra –Neamţ/ 

Biblioteca Județeană ,,G.T.Kirileanu” Neamț  

SCOPUL PROIECTULUI: 

Proiectul are drept scop organizarea de acțiuni comune, preșcolari-elevi din învățământul 

primar, gimnazial, liceal, într-un cadru adecvat, care să asigure tranziția între nivelurile de învățământ 

și să contribuie la formarea/dezvoltarea deprinderilor de literație ale preșcolarilor și elevilor, 

stimularea interesului lor pentru lecturile de calitate, purtătoare ale mesajului valorii autentice, 

formarea și dezvoltarea aptitudinilor literare și artistice. 

SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

 

I. BENZI DESENATE 

• Se adresează preșcolarilor, elevilor din învăţământul preșcolar, primar, gimnazial și 

liceal.  

• Tema benzilor desenate va fi concepută pe niveluri de învățământ. 

 

Învățământ preșcolar/ primar 

Supereroi, În lumea jocurilor, Animale, Prietenii Planetei Pământ, Călătorie în spațiu și timp 

 

Învățământ gimnazial/ liceal 

Povești moderne, Întâmplări din clasă, Școala ideală, Planeta Eco, Jocul de-a vacanța 

 

Sau 

Învățământ preșcolar/ primar/ gimnazial/ liceal 

Prietenul la nevoie se cunoaște. 

Când doi se ceartă, al treilea câștigă. 

Cine seamănă vânt, culege furtună. 

Buturuga mică răstoarnă carul mare. 

Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. 

Vorba dulce, mult aduce. 

Lauda de sine nu miroase a bine. 
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Cine se aseamănă, se-adună. 

• Banda desenată va fi realizată de un singur elev, care-și asumă responsabilitatea pentru 

autenticitatea lucrării.; 

• Povestea în benzi desenate trebuie realizată pe1-2 pagini (preșcolari, elevi I-IV) și 1-

3 pagini (V-XII); 

• Dimensiunea lucrării: A4, portret (vertical); 

• În partea de sus a lucrării trebuie specificat titlul poveștii și numele și prenumele 

elevului (cu majuscule); 

• Pe spatele lucrării vor fi specificate: clasa, școala, localitatea, numele și prenumele 

profesorului coordonator (cu majuscule); 

• Metoda de lucru trebuie să respecte etapele realizării unei benzi desenate: desen în 

creion, contur, culoare (creioane colorate, carioci, tempera, acuarelă) sau alb-negru cu  

• Concursul va fi cu participare indirectă; 

• Un cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 3 elevi.  

Înainte de trimiterea lucrărilor completați formularul google atașat: 

https://forms.gle/8AeCesxw5zTRp8aZ9 

• Benzile desenate se vor trimite, prin poștă, la următoarea adresă:  

Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret” (în atenția d-nei Cozma Mona) 

Piatra-Neamț, Str. Petru Rareș Nr. 26, jud. Neamț 

• Data limită de trimitere a lucrărilor este 20 martie 2023 (data poștei) 

 

II. CREAŢIE LITERARĂ 

• Se adresează elevilor din învăţământul primar (II-IV), gimnazial și liceal.  

• Elevii vor redacta texte pornind de la un început dat; 

• Comisia de organizare va propune un set de subiecte realizate pe categorii de vârstă; 

 

Învățământ primar 

 

✓ E călătoare! A ieșit din mușuroi furnica și-a pornit, cum face în fiecare dimineață, a pornit 

să vadă lumea…. 

 

✓ Când m-am uitat peste deal, am văzut o priveliște încântătoare a văii cu ierburi verzi și copaci 

înfloriți. 

 

✓ Este o frumoasă zi de sfârșit de iarnă. Victor iese afară. În timp ce se plimba prin curtea casei, 

observă lângă un copăcel primul ghiocel, alb ca spuma laptelui, care era aproape acoperit 

de zăpada albă ca vata. Ca prin minune, la apropierea lui Victor, ghiocelul prinde glas şi îi 

spune acestuia:  

 

✓ Era o zi specială, o zi care îmi va rămâne în amintire pentru totdeauna: ziua mea de naștere. 

 

https://forms.gle/8AeCesxw5zTRp8aZ9
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✓ Era o seară geroasă de iarnă. Afară viscolea, iar eu nu puteam dormi. M-am strecurat ușor 

din pat și m-am dus în bucătărie. Am deschis robinetul pentru a bea apă. Deodată, din robinet 

au început să curgă numai bomboane!.... 

 

✓ Era o zi călduroasă de vară și am decis să încerc să escaladez muntele pentru prima dată. 

 

✓ Era un băiat curajos și plin de energie, dornic să exploreze lumea și să își înfrunte fricile. 

 

✓ Așa cum mă uitam prin fereastră, am văzut o pasăre ciudată care se plimba pe gard. 

 

✓ Într-o noapte, pe la miezul nopții, m-am trezit brusc. M-am uitat pe fereastră și am văzut o 

luminiță verde, ciudată…. 

 

✓ A început iarna. Copiii se adună cât mai mulți la derdelușul de la marginea satului. Copiii fac 

lucruri diferite: modelează oameni de zăpadă, patinează, se bat cu bulgări de zăpadă, se dau 

cu săniile. Alex se dă cu patinele pe gheața cristalină. 

 

✓ Alina e supărată pe Michi, pisica ei, primită în dar de la bunica. 

 

✓ Ploua tare. Mihăiță merge grăbit spre casă. În fața lui un bătrân își șterge ochelarii. Dar 

cineva a lăsat pe jos o coaja de măr. Deodată… 

 

✓ E o zi frumoasă. Mama gătește , iar tata citește ziarul . Răducu nu știe ce să facă. Deodată , 

îi vine un gând . Ia cutia de chibrituri și aprinde un băț. Flacăra mică și roșcată îl încântă. 

 

✓ Cândva doi copii aveau voie să-și pună o singură dorință... 

 

Învățământ gimnazial și liceal 

 

✓ În anul acesta vacanța de Paște se anunță una specială. Pe lângă participarea la Olimpiada 

Națională de Chimie ( nu i se păruse dificil să ajungă acolo, își descoperise pasiunea din 

întâmplare, în bucătărie, pe lângă mama, amestecând ingrediente) , se mai înscrisese 

voluntar într-o organizație de protecție a animalelor. Cum ajunsese acolo acolo? Ei, asta era 

chiar interesant de povestit. 

            Totul începuse în urmă cu un an, imediat după ziua lui de naștere, când ..... 

 

✓                                                                                                                 20 februarie 2023 

 

Dragă prietenă, 

Deși aș fi putut să te sun, prefer această variantă de comunicare, poate demodată 

pentru unii. Motivul este unul simplu: cartea recomandată de tine,.........................................., 

de.................................................... 

Scrisoarea e o bună modalitate nu numai de a-ți mulțumi, ci și de a reuși să adun și 

să - mi concentrez toate gândurile adunate pe parcursul lecturii. Cred că nu mi-a mai plăcut 
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atât de mult o carte din clasele primare. Și știi de ce? Cu răbdare, am să-ți prezint 

argumentele în rândurile de mai jos. 

 

✓ 24 martie 3543 

Călătoria va începe în scurt timp. Am rămas printre ultimii. Probabil s-au gândit că 

sunt destul de puternic și i-au transportat pe cei care nu ar mai fi rezistat mult. Bagajul e 

făcut de mult. De când au plecat ceilalți ai mei, familia. Nu știu pe ce planetă m-au repartizat. 

Sper însă că e aceeași pe care au ajuns și ai mei. 

      25 martie 3543 

Astăzi s-a respirat mai greu ca de obicei. Așa se întâmplă de când martie nu mai e o 

lună de primăvară. Nu mai există anotimpuri. Doar vară toridă. 

Măștile nu ne mai ajută prea mult. Avem noroc de buncărele construite de guvern. 

Oricum, nici nu poate vorba să stăm în „aer liber”. Pielea se arde în câteva minute, ochii 

încep să doară, plămânii să usture. Abia aștept să ajung în lumea nouă... 

26 martie 3543 

Am primit mesajul mult așteptat. Astăzi îmi iau adio de la Pământul meu, leagănul de 

milenii al semenilor mei. 

27 martie 3543 ... 

 

✓ Recreația tocmai se terminase, dar ce urma o făcea pe Alina să se simtă ca la începutul 

unei furtuni pe mare. Ecuații, teoreme, formule, toate erau ca niște valuri peste care se ruga 

să treacă ajutată de colegul de bancă, barca ei de salvare. 

           I se spunea „Doctorul” și asta pentru că în excursia de anul trecut (cea mai grozavă 

de până acum) fuseseră cazați la o pensiune cu câteva grupe de școlărei. Seara ei aveau de 

urmărit un meci, dar cei mici erau foarte agitați, așa că Mihai (alias „Doctorul”) își luase o 

cămașă albă și a ieșit pe holul etajului unde erau cazați spunându-le celor mici cu o voce 

foarte gravă: 

- Eu sunt doctor și fac injecții copiilor neastâmpărați! 

    Fețele celor mici au încremenit având ochii rotunzi de spaimă și sprâncenele ridicate 

a mirare. De atunci așa i-a rămas numele. 

    Deci, doctorul era speranța ei. El repeta de zor alături de ea, de parcă spunea 

rugăciuni în șoaptă. Un lucru neașteptat avea să se întâmple însă curând, deoarece, la un 

moment dat ... 

 

• Concursul va fi cu participare directă și indirectă; 

• Un cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 3 elevi. 

Acestea vor fi încărcate în formularul Google atașat: 

https://forms.gle/WNjo1xsVB8Qr5mpaA 

• Data limită de trimitere a lucrărilor/ înscriere la concurs este 20 martie 2023. 

Redactarea lucrărilor 

- Lucrările elevilor vor fi tehnoredactate în format A4, cu caractere Times New 

Roman, 12 pct. la 1,5 rânduri. (În redactare se vor folosi diacritice). 

- Textul va fi aliniat justified, iar marginile paginilor vor fi setate la 2 cm. 

- Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, bold), centrat.    

https://forms.gle/WNjo1xsVB8Qr5mpaA
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- La două rânduri, sub titlu, în dreapta se vor scrie autorul, profesorul coordonator, 

instituția și localitatea. 

- La două rânduri, sub numele instituției/ localității, se va scrie textul lucrării cu 

diacritice (Times New Roman, 12). 

- Vor fi publicate doar lucrările care respectă criteriile menționate anterior. 

 

III. CONCURS DE FOTOGRAFIE 

• Se adresează preșcolarilor, elevilor din învăţământul gimnazial și liceal.  

• Tema: Lectura sub obiectiv 

• Elevii vor imortaliza un moment de lectură, fie de acasă, de la școală sau din alt spațiu 

sub forma unei fotografii sugestive, în acord cu tematica precizată.  

• Fotografiile vor fi expediate atât în format fizic, cât și electronic 

• Fotografiile în format fizic vor fi printate pe hârtie fotografică, dimensiunea 20X30 

cm; 

• Pe spatele fotografiei se va lipi o etichetă care va cuprinde: titlul, numele și prenumele 

elevului, școala, localitatea, clasa, numele și prenumele profesorului coordonator; 

• Fotografiile în format electronic vor fi încărcate în formularul google atașat, după ce 

au fost denumite cu titlul/ numele și prenumele elevului: titlu_nume și prenume elev 

https://forms.gle/YsPZFZZ77HDaugnR6 

• Expoziția cu fotografiile participante se va realiza la Biblioteca Județeană 

G.T.Kirileanu Neamț. 

• Fotografiile se vor trimite, prin poștă, la următoarea adresă:  

• Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret” (în atenția d-nei Vasilescu Apostol Sorina) 

Piatra-Neamț, Str. Petru Rareș Nr. 26, jud. Neamț 

• Data limită de trimitere a lucrărilor este 20 martie 2023 (data poștei) 

 

EVALUAREA SI FINALIZAREA CONCURSULUI 

 ●  Creaţiile preşcolarilor/elevilor vor fi expuse  în cadrul unei expoziţii organizate la Biblioteca 

Județeană ,,G.T.Kirileanu” Piatra- Neamț. 

Vor fi  jurizate de un juriu de specialitate,  iar premierea acestora se va face acordându-se locul 

I, locul II, locul III şi menţiuni pe niveluri de vârstă/ secțiuni. Comisia de concurs poate să acorde 

premii speciale; 

 ● Prin înscrierea şi participarea la concurs, fiecare elev/ cadru didactic își asumă 

reponsabilitatea autenticității lucrării; 

● Organizatorii concursului nu îşi asuma nici o responsabilitate privind eventualele încălcări 

ale dreptului de autor; 

● Prin înscrierea în concurs, elevii îşi exprimă acordul privind utilizarea lucrării, parţial sau 

integral de către organizatori, în scopul promovării concusului, cât şi pentru realizarea unor expoziţii, 

broșuri cu cele mai bune lucrări intrate în concurs; 

  ● Diplomele copiilor şi contractele de parteneriat educaţional vor fi expediate până la data de 

30 iulie 2023; 

 ● Produsele realizate în cadrul atelierelor de creație vor fi mediatizate de către școlile 

participante la concurs pe rețelele de socializare.                                         

https://forms.gle/YsPZFZZ77HDaugnR6
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Anexa 1                             

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE (elevi-creații literare) 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

„ȘOAPTELE CĂRȚILOR” 

Ediția a II- a 

 

Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător: 

______________________________________________________________________________ 

Unitatea de învățământ:___________________________________________________________ 

Localitate______________________________________________________________________ 

Județ _________________________________________________________________________ 

Specialitatea:___________________________________________________________________ 

Telefon:_______________________________________________________________________ 

Adresă de e-mail: _______________________________________________________________ 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa 

 

Creații literare Tipul de 

participare 

     

     

     

     

    Semnătura, 

 

Fișa de înscriere se va încărca în formularul Google atașat. 

https://forms.gle/WNjo1xsVB8Qr5mpaA 

 

 

 

 

https://forms.gle/WNjo1xsVB8Qr5mpaA
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Anexa 2                             

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE (Benzi desenate) 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

„ȘOAPTELE CĂRȚILOR” 

Ediția a II- a 

 

Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător: 

______________________________________________________________________________ 

Unitatea de învățământ:___________________________________________________________ 

Localitate______________________________________________________________________ 

Județ _________________________________________________________________________ 

Specialitatea:___________________________________________________________________ 

Telefon:_______________________________________________________________________ 

Adresă de e-mail: _______________________________________________________________ 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa 

 

Benzi desenate Tipul de 

participare 

     

     

     

     

    Semnătura, 

 

Fișa de înscriere se va încărca în formularul Google atașat. 

https://forms.gle/8AeCesxw5zTRp8aZ9 

 

 

 

https://forms.gle/8AeCesxw5zTRp8aZ9
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FIȘA DE ÎNSCRIERE (Concurs de fotografie) 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

„ȘOAPTELE CĂRȚILOR” 

Ediția a II- a 

 

Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător: 

______________________________________________________________________________ 

Unitatea de învățământ:___________________________________________________________ 

Localitate______________________________________________________________________ 

Județ _________________________________________________________________________ 

Specialitatea:___________________________________________________________________ 

Telefon:_______________________________________________________________________ 

Adresă de e-mail: _______________________________________________________________ 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa 

 

Titlul 

 

    

    

    

     

    Semnătura, 

 

Fișa de înscriere se va încărca în formularul Google atașat. 

https://forms.gle/YsPZFZZ77HDaugnR6 

 

 

 

https://forms.gle/YsPZFZZ77HDaugnR6
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Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”                                                               _______________________________    

Str. Petru Rareş nr. 26, Piatra –Neamţ, jud. Neamț                                         _______________________________ 

Tel. / fax 0233226079  _______________________________  

e-mail:spiru_haret20022000@yahoo.com _______________________________  

Nr. Înregistrare ___________/____________                                   _______________________________ 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

Încheiat astăzi ________________ 

1. Părți contractante: 

 a) Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret” Piatra-Neamț, jud. Neamț, reprezentat de director, prof.  Cristodor 

Radu Mititelu și prof. Postolică Steluța, prof. Socea Ana, prof. Cozma Mona, coordonatori ai Proiectului educațional 

național ,,ȘOAPTELE CĂRȚILOR”, în calitate de organizatori 

 b) ___________________________________________________________ , reprezentată de 

___________________________________________________________ , în calitate de director și 

_____________________________________________________________________, în calitate de partener/i în 

cadrul Proiectului educațional ,,ȘOAPTELE CĂRȚILOR” 

2. Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă colaborarea instituțiilor partenere în vederea 

organizării și desfășurării de activități extrașcolare prin Proiectul educațional național ,,ȘOAPTELE CĂRȚILOR”, 

ediția a II-a, 2023 

3. Obligațiile părților: 

 a)  Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamț se obligă: 

 - să informeze instituțiile responsabile de organizarea proiectului; 

 - să respecte termenul de desfășurare; 

 - să emită regulamentul de organizare și desfășurare a concursului; 

 - să expedieze instituțiilor partenere diplomele și premiile obținute. 

 b)______________________________________________________________________ se obligă: 

 - să mediatizeze proiectul în rândul cadrelor didactice și al elevilor; 

- să respecte calendarul desfășurării activităților; 

 - să organizeze activitățile din calendarul proiectului; 

 - să respecte regulamentul proiectului; 

 - să distribuie elevilor participanți diplomele/ premiile cuvenite. 

4. Durata parteneriatului 

 Prezentul protocol de colaborare  intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada anului 

școlar 2022-2023 

5. Clauze finale: 

Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se desfășoare conform 

regulamentului. 

 
 

Colegiul Tehnologic ,, Spiru Haret”  ____________________________ 

 Piatra-Neamț    

     

                 Director,                      Director, 

   Prof. Cristodor Radu Mititelu  

 


