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Argument

Literatura reprezintă o veritabilă formă de cunoaștere a lumii, un mod de exprimare a
sensibilității umane, un refugiu din calea iureșului vieții moderne. Lectura creează legături
profunde și durabile în sufletul elevului, în timp ce exersarea scrierii creative înseamnă mai
multă imaginație, îmbogățirea vocabularului și folosirea corectă a limbii române în contexte
concrete de comunicare.
Pe de altă parte, creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Progresul
științei, dezvoltarea tehnicii, schimbările socio-economice și micșorarea depozitului de resurse
ne solicită din ce în ce mai mult în luarea unor decizii rapide, iar creativitatea poate fi o metodă
de răspuns în fața acestor provocări.
Concursul județean de scriere creativă CreatiLand urmărește dezvoltarea abilităților
creatoare ale elevilor, stimularea creativității și a imaginației, valorificarea inteligențelor
multiple, cultivarea simțului estetic. Creativitatea este un „mușchi” care se antrenează ca toate
celelalte, iar concursul își propune tocmai să exerseze aptitudinile creatoare ale elevilor,
încurajându-i să scrie și să se exprime liber.
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Prof. Dr. Veronica TRANDAFIR (directorul Palatului
Copiilor Buzău): tel. 0724 590 865
Prof. Ioana – Roxana MATACHE: tel. 0765. 907. 845
Prof. Cosmin Dumitru ȘONTICĂ: tel. 0725. 225. 335;
creatiland@yahoo.com
Prof. Adelina CHIRU: tel. 0763. 672. 518

REGULAMENTUL CONCURSULUI:
Concursul CREATILAND se adresează tuturor elevilor din ciclurile primar și gimnazial ale
școlilor din județul Buzău. Un profesor poate coordona cel mult trei elevi. Nu se percep taxe de
participare, iar toți elevii și profesorii care se înscriu la concurs primesc diplome de participare.
Concursul are o singură secțiune: creație literară. Tema primei ediții o reprezintă aventura în
mijlocul naturii. Fiecare elev participant trebuie să redacteze o compunere imaginativă cu tema
Aventură la Dino Parc,inspirându-se dintr-un material video realizat cu prilejul unei vizite la
Dino Parc Râșnov. Compunerea poate avea un titlu diferit decât cel prezent în film.
Iată o posibilă intrigă a poveștii:

O vizită la Dino Parc, împreună cu părinții sau cu clasa. O incursiune
interesantă printre zecile de machete ale dinozaurilor care au trăit, acum milioane de
ani, pe Pământ.
Relaxare, voie bună, timp de calitate petrecut în mijlocul naturii. Ce ar putea
merge rău?! Până la urmă, nu sunt decât niște replici din plastic ale unor ființe
dispărute de când lumea...
Numai că, dintr-odată, imaginația îți zboară departe, iar totul în jur prinde
viață! Inclusiv... Da, inclusiv machetele acelea din plastic, pe care tu le considerai
inofensive!
Te-ai prins? Totul e în imaginația ta, iar noi vrem cu nerăbdare să aflăm ce ai
pus la cale! Așa că, dacă te-a prins exercițiul nostru, scrie O COMPUNERE imaginativă
de cel puțin o pagină A4 (dar nu mai mult de două pagini), în care să relatezi o
întâmplare imaginară petrecută în timpul unei vizite la Dino Parc.
Totul e ficțiune, desigur, deci totul e posibil în povestea ta! Poți să „te joci” cu
acțiunea, cu personajele, poate chiar cu mintea cititorului, astfel încât să obții un text
interesant și original!
Toți participanții vor primi câte o diplomă, iar cele mai bune trei compuneri vor fi premiate.
Cum cu ce? Cu bilete pentru toată familia la Dino Parc Râșnov și cu cărți interesante, care abia
așteaptă să le răsfoiți.
De asemenea, cele mai bune trei compuneri vor fi publicate în revista TEENS, a Cercului de
Cenaclu literar de la Palatul Copiilor Buzău.
Din resurse proprii, vom oferi următoarele premii:

Bilete pentru întreaga familie la Dino Parc Râșnov
Enciclopedia Enciclopediilor
Trei cărți din literatura română și literatura universală
Câștigătorii pot opta pentru unul dintre premii, în funcție de propriile nevoi și disponibilități
și în ordinea stabilită de juriu.

Uf, era să uităm! Avem și un set de reguli (Nu vă speriați; sunt „blânde”! Și, apoi, veți
vedea că în viață avem nevoie de reguli).
Așadar,
Regula nr. 1: Lucrările vor fi redactate în Word, de preferat cu caractere Times New Roman,
mărimea 12. Obligatoriu (dar O-BLI-GA-TO-RIU!), să conțină diacritice.
Regula nr. 2: Odată ce ați pornit la drum, sunteți obligați, prin Legea Creativității (nu există
așa ceva; am inventat-o acum), să dați frâu liber imaginației creatoare și să scrieți textul fix așa
cum vă trece prin cap, fără teama că veți fi judecați pentru asta!
Regula nr. 3: Textul vostru va fi unul narativ, desigur, dar nu se supără nimeni dacă inserați și
pasaje descriptive sau dialogate.
Regula nr. 4: O așa compunere nu trebuie să rămână necunoscută, așa că vă invităm să ne-o
trimiteți pe adresa de e-mail creatiland@yahoo.com, până pe data de 10 martie 2022. Pe 14
martie 2022, după ce vom citi toate compunerile, vom anunța câștigătorul.
În speranța că v-am câștigat interesul pentru acest concurs aflat la început de drum, vă
dorim succes în activitatea școlară și abia așteptăm să primim compunerile voastre!
Nu uitați să completați fișa de înscriere de la sfârșitul acestui document, pe care o veți
trimite împreună cu textul. Fișa trebuie semnată de cadrul didactic coordonator.
*** În paginile următoare am inserat câteva imagini care v-ar putea ajuta în demersul vostru.
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