
 

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” – 2017 
 
 
 

- ATELIER DE SCRIERE CREATIVĂ - 
 
 
 

 Coordonator: prof. Ileana Iancu 
 

 Obiective: 
 

- formarea gustului și a interesului pentru literatură, prin lectura de 
plăcere; 

 
- formarea competențelor specifice privind receptarea și 
producerea de text literar; 

 
- cultivarea abilităților de comunicare orală și scrisă, pentru o cât mai 
adecvată utilizare în viața socială; 

 
- stimularea gândirii critice, autonome și reflexive a elevului; 

 
- intersectarea universul cotidian al elevului cu cel școlar, printr-o 

viziune transdisciplinară asupra literaturii și a lecturii. 
 

 Grup țintă: elevii clasei a V-a A 
 

 Nr. locuri: 30 de elevi 
 

 Nr. ore dedicate activităților cu elevii: 25 ore 
 

 Instrumente de evaluare  
- portofolii cu creații ale elevilor (afișe, pliante, poezii);  
- chestionare – de autocunoaștere / sondaj interese de lectură 

 
 Documente program: 

 
1. Fișa programului  
2. Fișă de prezență elevi  
3. Portofoliu program  
4. Portofolii elevi  
5. Raport de evaluare program 
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ORAR ELEVI (25 de ore) 
 

 ACTIVITATEA   PROGRAM  SALĂ  NR. ORE 
         

„O  carte  pentru  fiecare”  –  identificarea Luni  15  5 
 intereselor   de   lectură   (aplicare   de 8-13      
 chestionare);  dezbatere;  vizionare  –  film       

 documentar.         

 „Cine mai citește astăzi?” – Drepturile Marți  15  5 
 cititorului – dezbatere; realizarea afișului / 8-13      
 pliantului  publicitar  al  unei  campanii  de       

 stimulare a interesului pentru lectură în școli.       

 „Atelier de scriere creativă” – exerciții de Miercuri  15  5 
 compunere: autobiopoem, caligramă, acrostih. 8-13      

Întâlnire cu un scriitor.         
          

 „Atelier de scriere creativă” – exerciții de Joi  15  5 
 compunere a unei narațiuni cu titlu / subiect / 8-13      
 personaje date.         

 Vizionare – film artistic.         

„Atelier de scriere creativă” – prezentarea Vineri  15  5 
 portofoliilor  de  materiale  realizate  pe 8-13      
 parcursul derulării proiectului.       

Activitate de premiere pentru participarea       
 la proiect.         

 ORAR CADRU DIDACTIC (40 de ore)     

         

 ACTIVITATE  PROGRAM  LOC DE   NR. ORE 
     DESFĂȘURARE     
         

Întocmire documentație  În prealabil      3 
 proiect          
         

 Studiu individual  Zilnic  Bibliotecă +   3 
     Cabinet info.     
         

 Pregătire materiale  Zilnic  Cabinet   3 
     informatică     
         

 Activități cu elevii  Luni – Vineri  Sala 15   25 
   8-13        
          

 Evaluare portofolii  Vineri      4 

         

Întocmire raport evaluare  Weekend      2 
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