Festivalul-concurs “CDIdei în cărți”, ediţia a VII-a, 2022
Organizator Centrul Județean de Excelență Sibiu
Motivaţi de ecoul pe care l-au avut primele șase ediţii (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 și 2021)
și de implicarea elevilor în acest proiect, datorită posibilităţii exprimării abilităţilor,
creativităţii, a preocupărilor lor, Centrul Județean de Excelență Sibiu a propus și în anul școlar
2021-2022, organizarea celei de-a VII-a ediții, la nivel național, în cel puțin 25 județe, creând
astfel condițiile pentru dezvoltarea unei reţele a centrelor de documentare și informare (CDI) şi
a bibliotecilor școlare de resurse în educaţie nonformală, de exemple de bune practici pentru
activitatea în echipă și de dezvoltarea a competențelor-cheie în medii nonformale precum și
pentru dezvoltarea parteneriatelor educaționale.
Centrul Județean de Excelență Sibiu a inclus Festivalul național „CDIdei în cărţi”, ediția a
VII-a, 2022, în Calendarul Activităților Educative la nivel Național, avizat de către
Inspectoratul Școlar Sibiu, pentru anul 2022, oferind un cadru pentru dezvoltarea, demonstrarea
şi manifestarea la nivel înalt a unor competenţe transversale ale elevilor (creativitatea, simţul
artistic, imaginaţia, competențe TIC, de comunicare, munca în echipă s.a) prin intermediul
structurilor info-documentare (biblioteci școlare, centre de documentare și informare –CDI s.a),
utilizând animații pentru lectură și metode ale educaţiei nonformale.
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud este partener în acest proiect.
Informații despre festivalul din acest an:
În anul 2022 festivalul se desfășoară pe patru categorii de vârstă astfel: clasele IIIIV, clasele V-VI, clasele VII- VII și clasele IX-X.
Pentru fiecare categorie de vârstă s-au stabilit următoarele secțiuni: secțiunea lucrări în limba
română, lucrări în limbi moderne (limba franceză, limba engleză, limba germană).
În cadrul Festivalului național „CDIdei în cărți” elevii, în echipe de câte trei, coordonați de un
cadru didactic, vor alege o lucrare pe care să o citească și vor realiza următoarele produse:
a. fișa lucrării citite
b. jurnalul echipei
c. un „obiect reprezentativ" care poate fi macheta unei secvențe reprezentative din lucrarea
citită/ filmul de promovare a cărții (book trailer)/ afiș digital de promovare a cărții, după
caz.
Elevii vor pregăti o prezentare orală, de cel mult 10 minute, a obiectului reprezentativ și a
cărții.
Festivalul național „CDIdei în cărți” se va desfășura, în anul 2022, la nivelul următoarelor etape:
județeană și națională.
Etapa județeană a Festivalului național “CDIdei în cărţi” va avea loc online, în perioada
15-31 mai 2022, iar etapa națională va avea loc, tot online, în perioada 10-18 iunie 2022.
Toate informațiile privind festivalul se vor găsi pe site-ul
proiectului , https://cdidei.excelentasibiu.ro/.

Înscrierea în proiect a unităților de învățământ se realizează folosind link-ul:
https://forms.gle/v2PHNGJ2xJcjNrwB7 Termen limită 5 martie, cu prelungire 27 martie
2022, ora 24
Responsabil la nivelul județului Bistrița-Năsăud, bibliotecar CCD BN, Pop Margareta,
date de contact: e-mail margaretapop@yahoo.com, telefon 0744 644790.

Activități
1. Lansarea Festivalului “CDIdei în cărţi” – ianuarie – februarie 2022
2. Înscrierea unităţilor de învăţământ la Festival – 21 februarie -5 martie, cu prelungire până
în data de 27.03.2022, ora 24

3. Înscrierea elevilor la Festival – 6- 20 martie 2022, cu prelungire până în data de 3.04.2022,
ora 24
Unitățile care se vor înscrie în această perioadă (de prelungire) vor fi incluse in formular începând din
data de 28.03.2022 și vor putea să înscrie echipe online în perioada 28.03 -3.04.2022. Până atunci,
echipele pot completa fișa de înscriere pe care o vor depune la scoală, la responsabilul de la nivelul
unității de învățământ.

4. Pregătirea pentru festival – martie-mai 2022
Formarea persoanelor care sunt implicate în activităţi cu elevii- 20-30 martie
Organizarea și realizarea pregătirii elevilor – martie -aprilie 2022
Realizarea produselor pentru Festival
Evaluarea produselor în cadrul unităților de învățământ
5. Festivalul „CDIdei în cărţi”- etapa judeţeană, mai 2022
•
•
•
•

6. Festivalul „CDIdei în cărţi” – etapa națională, iunie 2022
7. Promovarea Festivalului– ianuarie- octombrie 2022

