
1 

 

 

Storytelling to Develop Civic Competences in Young People 

Erasmus Plus Project – Youth 

 

Povești pentru Schimbare! 

 

Arhiva Digitală "StoryAP" lansează o 
competiție care are ca scop să culeagă 
povești personale și colective pe tema 
”Acțiune pentru schimbare pozitivă”, în 

Europa și la nivel mondial. 
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Autorii acestor povestiri trebuie să fie tineri până în 30 de ani de orice 
naționalitate (minorii pot fi reprezentați de părinți). 

Suntem interesați să colectăm povestiri referitoare la: 

 proiecte sau inițiative - susținute de grupuri informale sau organizații, 
care urmăresc să aduca îmbunătățiri ale societății în diferite domenii cu 
mar fi: Drepturile Omului, Egalitatea de Gen, Protecția Mediului, 
Comunitate etc. Limita de vârstă pentru autori este de maximum 30 de ani 
dar personajele din povestiri pot avea orice vârstă. 

 experiențe individuale - povestiri autobiografice privind experiențele  și 
reflecțiile personale privind o schimbare la nivel social și/sau personal. De 
exemplu experiențe de viață care ne-au dezvoltat conștientizarea socială, 
întâlniri care ne-au ajutat să cunoaștem realități sociale despre care habar 
nu aveam înainte, evenimente istorice trăite din punct de vedere personal 
etc. 

Aceste povestiri pot fi: 

 povestiri pe care le-ați experimentat și trăit personal, ca individ sau 
într-un grup; 

 sau puteți relata întâmplări/experiențe ale altor persoane, oameni de 
toate vârstele  și din orice țară. 

 

Arhiva digitală este deschisă pentru următoarele tipuri de formate 
(autobiografice sau biographice): 

 Text: narațiuni autobiografice - povestiți direct experiențele voastre la 
persoana I, sau narațiuni biografice - în cazul în care sunt povestiri care 
privesc alte persoane. Textul în format PDF sa fie de maxim 15 pagini.  

 Foto narațiuni (text și imagini): povestire compusă din text însoțit de 
poze. Narațiunea poate fi autobiografică - povestiți experiențel voastre 
directe la persoana I - sau biografică - în cazul în care culegeți experiențele 
altor persoane. Textul în format PDF sa fie de maxim 15 pagini. 

 Video narațiuni: vă puteți prezenta povestea prin diverse tipuri de filmări 
video cum ar fi: film documentar, interviu video, povestire digitală sau orice 
altă formă creativă – cu o durată maximă de 15 minute. Materialul va trebui 
încărcat pe o platforma publică precum Youtube sau Vimeo). 

 Benzi desenate: prezentarea unei experiențe personale sau relatarea 
experiențelor altor persoane prin imagini grafice/desene și text. 
Documentul final trebuie să fie în format PDF și maxim 15 pagini. 

 Audionarațiune: Povestire în format de înregistrare audio; poate fi 
autobiografică - povestiți experiențel voastre directe la persoana I - sau 
biografică - în cazul în care culegeți experiențele altor persoane. 
Înregistrarea trebuie să aibă o durată maximă de 5 minute și trebuie 
încărcată pe o platforma publică precum Youtube sau Vimeo. 
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INFORMAȚII GENERALE  

AUTORI -  Povestirile trebuie să fie create de tineri până în 30 de ani, individual 
sau în calitate de membru al unui grup informal, comunitate sau organizație. 

LIMBI – Povestirile vor fi realizate în următoarele limbi: Engleză, Franceză, 
Italiană, Poloneză, Română și Suedeză. În cazul în care relatările sunt în alte 
limbi în afara celor menționate se recomandă (deși nu este obligatoriu) 
traducerea/subtitrarea în engleză. 

FORMAT - Arhiva digitală permite următoarele tipuri de documente/metode: 
(autobiografice sau biografice) 

 Text; 

 Foto narațiune (text și imagini) 
 Video narațiune 

 Benzi desenate (text și imagini grafice) 
 Audionarațiune 

NUMĂR DE POVESTIRI – Nu există nicio limită în ceea ce privește numărul de 
povestiri cu care o persoană poate să participe. 

TERMEN LIMITĂ – Povestirile trebuie trimise/încărcate până la data de 30 
septembrie 2020; 

SELECȚIE ȘI PREMII – Staff-ul internațional al proiectului și platformei digitale 
Story AP va selecta – dintre toate provestirile primate – acele povestiri care scot 
cel mai bine în evidență temele specific (bazate pe dezvoltarea competențelor 
civice și capacitatea de a produce schimbare socială) și/sau se remarcă prin 
metode narrative originale și creative. 

Primul nivel de selecție va fi la nivel național, în țările participante, în funcție de 
limba în care este redactat documentul (povestirile pot fi trimise și din alte țări dar 
vor fi jurizate în cele 6 țări participante – de exemplu dacă autorul este în Albania 
dar povestirea are subtitrare în italiană va fi jurizată în Italia). În fiecare țară se 
vor alege 5 finaliști (câte unul pentru fiecare categorie). Ei vor fi invitați la un 
eveniment național de promovare a proiectului Storytelling to Develop Civic 
Competences in Young People. 

Al doilea nivel de selecție se va realiza de către un juriu internațional 
(reprezentanți ai celor 7 parteneri în proiect) care va alege - din cele 30 narațiuni 
selectate la nivel național - 5 finaliști (unul pentru fiecare categorie). 

Toate cele 30 povestiri vor fi incluse într-un manual de practici pozitive iar cele 
5 finaliste vor construi broșura The StoryAP Award Book 
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CUM SĂ ÎȚI ÎNCARCI POVESTEA  

Pentru a-ți publica povestea trebuie să: 

1.  te înregistrezi pe web site - www.storyap.eu (urmează pașii de pe site pentru 
crearea unui cont personal) 

2. autentifici (cu userul și parola create) pentru a încărca povestea (documentul) 
pe pagina”share-your-story”. 

In cazul în care proiectul este în format video el trebuie întâi încărcat pe o 
platformă publică de video-share (YouTube sau VIMEO), apoi link-ul trebuie 
adăugat în Arhiva Digitală StoryAp. 

In cazul în care proiectul este în format audio crează un video cu o singură poză 
la care adaugă fișierul audio și urmați aceleași etape ca pentru fișierele video. 

După ce ai publicat proiectul îpe platforma digitală el nu va apărea imediat ci 
după câteva zile, deoarece are nevoie de autorizarea unui administrator. 

De asemenea poți trimite proiectele pe următoarele adrese de email: 

 Italia – (and other Countries not listed below) –FIT CEMEA, Storie Di 
Mondi Possibili – storyap.archive@gmail.com   

 Polonia – Stop – paulina@stowarzyszeniestop.pl 

 Romania – ProXpert – silvia.petre@proxpert.org 

 Suedia – Prolfall – necmettin@mexpert.se 

 Marea Britanie – Real Time – info@real-time.org.uk 

 Franta – Cemea Centre – romane.antoine@cemeacentre.org 

  

file:///C:/Andrea/Downloads/www.storyap.eu
mailto:storyap.archive@gmail.com
mailto:paulina@stowarzyszeniestop.pl
mailto:silvia.petre@proxpert.org
mailto:necmettin@mexpert.se
mailto:info@real-time.org.uk
mailto:romane.antoine@cemeacentre.org
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Storytelling to Develop Civic Competences în Young People 

Erasmus Plus Project – Youth 

 

Platforma digitală StoryAp este unul din rezultatele proiectului “StoryDec, Storytelling to 

Develop Civic Competences în Young People”, (Nararea povestirilor pentru 

dezvoltarea competențelor civice ale tinerilor) – finanțat de Comisia Europeană prin 

programul Erasmus Plus componenta KA2 – parteneriate strategice pentru tineri. 

Obiectivul proiectului StoryDec este de a crea un instrument de educație non-formală 

bazat pe metoda autobiografică și ditigal storytelling pentru dezvoltarea competențelor 

civice și sociale la nivelul tinerilor.   

 

Parteneri: 

CEMEA ITALIA – Italia (Coordonator) – https://www.cemea.it/ 

CEMEA FRANTA – Franta –  http://www.cemeacentre.org/ 

Asociatia Pro Xpert – Romania - https://proxpert.org/ 

Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych – Polonia - 

https://stowarzyszeniestop.pl/ 

Storie di Mondi Possibili – Italia - http://www.storydec.eu/partners/storie-di-mondi-

possibili-italy/ 

Mobilizing Expertises – Suedia - http://mexpert.se/ 

Real Time – Marea Britanie - http://www.real-time.org.uk/ 

 

 

Site-urile pentru proiect: 

http://www.storydec.eu/ 

http://www.storyap.eu/ 
  

 
Acest proiect este finanțat de finanțat de Comisia Europeană. Sprijinul acordat de Comisia Europeană 
pentru elaborarea acestui conținut de comunicare nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar 
opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în 
aceasta. 

 

https://www.cemea.it/
http://www.cemeacentre.org/
https://proxpert.org/
https://stowarzyszeniestop.pl/
http://www.storydec.eu/partners/storie-di-mondi-possibili-italy/
http://www.storydec.eu/partners/storie-di-mondi-possibili-italy/
http://mexpert.se/
http://www.real-time.org.uk/
http://www.storydec.eu/
http://www.storyap.eu/

