CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Nr. înregistrare CCD București 203 / 23.02. 2021

Către Inspectoratul

Școlar al Municipiului București, Sectoarele 1-6

In atenția unităților școlare nivel primar, gimnazial și liceal
Vă invităm să vă înscrieți la Festivalului-concurs CDIdei în cărți , care se află la cea de-a VI-a ediție,
festival coordonat la nivel național de către Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Sibiu, Biblioteca Județeană Astra Sibiu și Facultatea de Litere și Arte Sibiu.
Festivalul se va desfășura în mediul online pe patru categorii de vârstă: clasele III- IV, clasele V-VI, clasele
VII- VIII, clasele IX-X, iar coordonatorii pot fi cadre didactice, profesori documentariști, bibliotecari școlari.
Scopul festivalului este de a pune în valoare pasiunea pentru lectură și a asigura cadrul pentru dezvoltarea,
demonstrarea şi manifestarea competenţelor elevilor în domeniul culturii şi civilizaţiei prin intermediul
structurilor info-documentare (biblioteci școlare, centre de documentare și informare –CDI s.a), ca resurse în
formarea competențelor-cheie, utilizând metode ale educaţiei nonformale.
Festivalul a preluat ideea unei activități cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este
o activitate de animație de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturării unei cărți/ lucrări documentare,
realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”.

Înscrierea unităților școlare se face până pe data de 28 februarie 2021, pe site-ul
https://www.ccdsibiu.ro/2021/02/12/festivalul-cdidei-in-carti-editia-a-vi-a-2021/
Festivalul este coordonat, la nivel județean/ municipiul București, de către casele corpului didactic. Unitățile
școlare înscrise în festival vor primi din partea coordonatorului județean/ municipiul București informațiile
necesare derulării etapelor județene și naționale.
Pentru mai multe informații:




https://www.ccdsibiu.ro/2021/02/12/festivalul-cdidei-in-carti-editia-a-vi-a-2021/
Documentarist CCD Laura Rudeanu – coordonator municipiul București:
laura.rudeanu@ccdbucuresti.org , Tel: 0740.317.554
Prof. Mihaela Seușan – coordonator național – cdidei.incarti@ccdsibiu.ro, Tel: 0728.371.611

Vă dorim mult succes!
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