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Proiectele Asociației Lume Bună urmăresc: 
 

● Dezvoltarea INTELIGENȚEI  EMOȚIONALE 
● Creșterea motivației în procesul de învățare  
● Obținerea unui rezultat palpabil până la finalul proiectului, 
● Dezvoltarea responsabilității fiecărui copil pentru ceea ce își propun ca 

echipă 
● Exprimarea și încurajarea creativității,  
● Dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare  
● Validarea implicării lor de către membrii comunității 
● Creșterea încrederii în sine - copiii devenind modele pentru comunitate 

 
 

Învățarea în cadrul proiectelor noastre presupune transformarea experienței în 
cunoștințe utile pentru viață prin explorare și experimentare practică. 
 

 
 

 

Revista CREATIV LA SAT 
 

 

Beneficiari: Copiii 8-14 ani. 
Durată Modul : minim 5 ateliere și un eveniment de lansare a revistei 

 
Desfășurare: 2 ore/atelier  

 
Rezultate: revistele create de copii ce vor fi multiplicate la final proiect (1 exemplar /copil) 
Testimoniale elevi, profesori și participanți la evenimentul de lansare al revistelor. 
 
 

 

Nr.atelier 

 

CONȚINUT ATELIER 

 

ATELIER 1 

 

 

1.Prezentare scurtă a proiectului “Revista Creativ la Sat” și a obiectivului 
final. 
 
2. Formare echipe = redacții. O redacție va avea un număr de minim 5, 
maxim 8 redactori. 
Termeni explicați elevilor: Redactor, redacție. 
Fiecare redacție – va alege un nume pentru Redacție, nume Revistă 
 
3. Realizare cărți de vizită. Cărți de vizită din carton pe care se va scrie: nume 
Redactor, nume Revista, site Revistă www………..com.  Se personalizează 
cărțile de vizită. 
 

http://www.revista.com/
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Redactor......................... 
Revista  ....................... 
Site .................. 

 
 Realizare Pagina Redactorilor *Despre Redactori* 
 
Pe o singura pagina de revistă, fiecare redactor va scrie câteva cuvinte 
despre el/ea. Întrebări sugerate: Ce îmi place? Ce mă bucură? Ce vreau sa 
devin?  
La ce mă pricep cel mai bine? 
 
4. Discuție de grup cu profesorul coordonator: 
Ce am aflat nou despre mine azi? Ce mi-a plăcut cel mai mult azi? Ce am 
descoperit despre ceilalți azi? Ce-mi propun pentru următorul atelier? 
 
 Nota: Profesorul coordonator va avea acordurile GDPR semnate de 
părinți/tutore încă de la începutul proiectului. 
 

Atelier 2  

1. Alegere tematica articole. 
Articolele vor fi pe tema stabilita de profesorul coordonator împreună cu elevii 
beneficiari. 
 
Exemplu: TRADIȚII PRIN OCHI DE COPIL și VIAȚA ÎN SATUL MEU: 
oameni și locuri.  
Opțional copiii pot realiza interviuri – acestea pot fi atât în format scris cat si 
video – filmat pe telefon . Video de maxim 2 minute. 
 
 

2. Structura unui articol - text, ilustrație.  
a. Text - Articolul răspunde la întrebările de bază: Cine? Ce? 

Când? Unde? Cum? De ce? 
b. Ilustrație - elevii pot alege să deseneze, să creeze un colaj 

sau o fotografie - reprezentativă pentru articol. 
 

3. Lucrează la articole. * Exprimare cât mai clară. Articolul este 
personalizat de elev. Acolo unde este cazul își notează să facă 
documentare pentru subiectul ales.  Profesorul coordonator nu 
intervine în realizarea articolelor.  

 
4. Discuție de grup cu profesorul coordonator: 
Ce am aflat nou despre mine azi? Ce mi-a plăcut cel mai mult azi? Ce am 
descoperit despre ceilalți azi? Ce-mi propun pentru următorul atelier? 
 

 
Nota: 

*Dacă este necesar se pot solicita de la Asociația Lume Bună modele de la 
alte reviste 
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Atelier 3  

1. Finalizare articole. Corectare articole. Cum ne dăm Feedback pe 
articole între redactorii de la aceeași redacției.  
Elevii vor lucra în perechi de doi. Vor citi articolul celuilalt coleg de 
redacție și îi vor putea face sugestii / aprecieri/ mici corecturi. Nu se 
vor accepta corecturi majore, jigniri! Aceste lucruri sunt comunicate 
foarte clar de către profesorul coordonator. 
 

2. Realizare coperți revista.  
a. Coperta 1 – Titlu revistă și ilustrație realizată de redactori. 

Fiecare redactor va desena ceva simbolic în legătură cu tema 
articolului pe care el/ea îl va include în revistă. 

b. Coperta 2 – (interior coperta 1) nume redactori  
c. Coperta 3 – (interior coperta din spate) – Pagina Despre 

Redactori. 
d. Coperta 4 – Reclama la CLUB ACTIV CELS din comunitatea 

mea (sugestie) dar poate fi o altă alegere a elevilor. 
3. Discuție de grup cu profesorul coordonator: 
Ce am aflat nou despre mine azi? Ce mi-a plăcut cel mai mult azi? Ce am 
descoperit despre ceilalți azi? Ce-mi propun pentru următorul atelier? 
 
Nota pentru profesor coordonator:  
De strans toate articolele finalizate/ fiecare redacție. De stabilit cu elevii care 
nu au finalizat un termen limită până la care să aducă articolul în forma finală. 
De multiplicat revistele până la următorul atelier. 
 

Ateliere 4 

 

 

1. Realizăm afiș eveniment/ redacție 
  Lansarea revistei.............., are loc în data de………………….în 
locația ........ 
Vă așteptam  sa fim împreună la acest eveniment important pentru 
noi. 
 
Nume redactori ………..,  
Sugerăm ca afișul să fie personalizat prin desen/colaj etc. 
 

2. Realizare Bonuri de Mulțumire. Realizare Invitații pentru părinți. Ideal 
să fie realizate – scrise de mână de fiecare elev. 
 

BON DE MULȚUMIRE 
REDACȚIA................... 

  

INVITAȚIE 
LANSAREA REVISTEI.................... 
DATA..................... ORA...........,,....... 
LOCAȚIA........................................... 
 
VĂ AȘTEPTĂM! 
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3. Analiza financiară – cost de realizare/preț vânzare.  
a. Cost realizare revistă: hârtie, instrumente de scris, desenat, 

fotografii/decupaje, drept de autor / salariu redactor, 
multiplicare reviste (toner), legare reviste. 

b. Preț de vânzare – trebuie sa fie un pic mai mare decat costul 
pentru a obține un profit.  

c. Se ține cont de prețul unei reviste pe piața – competiția. 
 

4. Discuție de grup cu profesorul coordonator: 
Ce am aflat nou despre mine azi? Ce mi-a plăcut cel mai mult azi? Ce am 
descoperit despre ceilalți azi? Ce-mi propun pentru următorul atelier? 
 

 

Ateliere 5 

  

1. Tehnici de prezentare  
Elevii vor lucra în echipe - redacții și se vor gândi cum vor să-și 
prezinte revista. Ideal să creeze un mic text reclamă și o scurtă 
coregrafie/ joc de rol. Simulare prezentare fiecare redacție în fața 
colegilor. 

 
2. Tehnici de negociere/vânzare. Cate 2 elevi -vânzător-cumpărător și 

se schimbă rolurile. Astfel încât fiecare elev să treacă atât prin rolul 

de vânzător cât și prin cel de cumpărător revistă 

 

3. Organizare eveniment de lansare. Rolul fiecăruia în cadrul 
evenimentului.   
Decorare și amenajare spațiu. Primire participanti. Stabilire ordinea 
de prezentare a redacțiilor. Strângere- curățenie de final de 
eveniment. 
 

4. Discuție de grup cu profesorul coordonator: 
Ce am aflat nou despre mine azi? Ce mi-a plăcut cel mai mult azi? 
Ce am descoperit despre ceilalți azi? Ce-mi propun pentru viitor? 

 

 

 

Eveniment  
1. Amenajare spațiu. Decorare. Afiș. Reviste. Carti de vizita. 
2. Primirea invitaților (părinți/bunici/frați,surori/ autorități locale, preot, medic, primar).  
3. Prezentare revista (echipa). Prezentare în versuri/ coregrafie/ joc de rol.  
4. Strângere testimoniale - Impresii de la participanți. Mulțumiri pentru participare și 

realizare de fotografii. 
5. Sărbătorim cu redacția ! 
6. Discuție și impresii scrise – Cum ne-a “îmbogățit” / ajutat/ folosit - aceasta 

experiență. Ce am aflat nou despre mine în acest proiect? Ce mi-a plăcut cel mai mult 
? Ce am descoperit despre ceilalți ? Ce-mi propun pentru viitor? 
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Pentru suport în implementare și consultanță nu ezitați să ne contactați. 

 

Vă mulțumim! 
 

 


