CORINT JUNIOR

DRAGI IUBITORI AI CĂRȚILOR,
Proiectul educaţional interdisciplinar PAȘAPORT PENTRU CULTURĂ este parte componentă a proiectului național „Citesc, deci exist”,
care se desfășoară în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, conform anexei nr. 5 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 și anexei nr. 5
la OMEN nr. 5092/30.08.2019. În cadrul proiectului PAŞAPORT PENTRU CULTURĂ, Asociaţia Corint Pro Lectura şi Corint Junior în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale, și-au propus să stimuleze de la cele mai fragede vârste interesul copiilor pentru lectură
şi să promoveze literatura română şi străină, motiv pentru care au înființat CLUBURILE DE CARTE, adresate elevilor din toate unitățile
de învățământ la nivel național.

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE:

CLUBUL DE CARTE AVENTURĂ & MISTER constă într-un concurs de creație literară sub denumirea „Scrie propria poveste!”;
• Perioada de desfășurare a concursului este 1 octombrie 2019 – 18 mai 2020;
• Colecția este recomandată elevilor din clasele III-VI;
• Asociaţia Corint Pro Lectura şi Corint Junior vor susține lunar prezentări de carte. La fiecare prezentare vor participa un reprezentant
al editurii și un autor de cărți pentru copii. Aceștia vor discuta împreună cu elevii despre beneficiile lecturii, vor prezenta cartea lunii
respective, vor citi un scurt fragment din carte și vor dezvălui tainele scrierii creative a unui text;
• Pentru că acest club de carte este unul național, vă prezentăm mai jos mecanismul de desfășurare în cadrul unităților școlare unde
nu vom avea prezentări de carte:
Toate unitățile școlare vor primi lunar invitații de înscriere în cadrul clubului de carte. Invitația va cuprinde prezentarea cărții/
cărților și un capitol din cartea/cărțile lunii;
Participarea la concursul de creație literară nu este condiționată de achiziționarea unui anumit număr de exemplare din
titlurile care compun colecția. Pentru a beneficia de ofertele promoționale, recomandăm ca fiecare profesor coordonator
participant din școală să achiziționeze un număr de minimum 10 exemplare din cărțile colecției;
Cărţile colecției au fost selectate de membrii echipei de proiect în concordanţă cu programele şcolare şi cu recomandările
elaborate de Ministerul Educației Naționale în privinţa lecturilor extracurriculare ale elevilor;
Fiecare elev va realiza doar un eseu original (fără preluare de text), iar profesorul coordonator le va selecta pe cele mai bune
și le va trimite în format electronic (document text, cu diacritice) la adresa de e-mail scoli@edituracorint.ro;
Opțional, fiecare poveste poate fi însoțită de unul sau de mai multe desene sugestive (originale).
Eseurile primite vor fi încărcate pe site-ul www.aventurasimister.ro pentru a fi votate. Eseurile cu cele mai multe voturi și
vizualizări din partea utilizatorilor vor câștiga premii extraordinare. Fiecare eseu poate fi votat o singură dată de către o singură persoană. În eventualitatea în care de pe același IP (Internet Protocol Address) se vor înregistra mai multe voturi, va fi
luată în considerare doar prima opțiune de vot (în ordine cronologică);
Câștigătorii vor fi anunțați cu o săptămână înainte de desfășurarea Târgul Internațional de Carte Bookfest 2020;

AVANTAJELE PARTICIPĂRII:

• Eseurile cu cele mai multe vizualizări/voturi din partea utilizatorilor vor fi răsplătite cu premii extraordinare. Premierea va
avea loc în cadrul Târgul Internațional de Carte Bookfest 2020;
• Reducere de 25% + diplome pentru toți elevii participanți;
• Adeverințe de coordonator în cadrul unui proiect în parteneriat cu M.E.N.;
• Pentru că ne dorim ca elevii să scrie cele mai reușite și corecte eseuri și vrem să se familiarizeze cât mai mult cu tehnica de
scriere creativă, Editura Corint Junior vă recomandă:
ghidul, Cum să scrii propria poveste, gratuit parțial, pe site-ul www.pasaport-cultura.ro și pe site-ul www.aventurasimister.ro;
ghidul, Cum să scrii o carte de aventuri, gratuit parțial, pe site-ul www.pasaport-cultura.ro și pe site-ul www.aventurasimister.ro;
• Transport gratuit pentru comenzile membrilor clubului mai mari de 100 lei.
• Pentru comenzile plasate în aceeași lună vă oferim cadou o carte Corint sau o reducere suplimentară de 5, 10 sau 15%
conform grilei de mai jos:
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Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail: scoli@edituracorint.ro sau la numerele de telefon:
0758.053.424, 0786.883.334, 0758.255.410, 0744.478.033, 0758.225.440, 0758.053.419, 0758.255.419. Dacă doriți să fiți
la curent cu toate noutățile Grupului Editorial Corint, cu reducerile și promoțiile oferite, vă rugăm să trimiteți un mesaj cu
solicitarea dumneavoastră la adresa de e-mail: scoli@edituracorint.ro.

