
Apel  
pentru înscrierea la 
Festivalul-concurs 

CDIdei în cărţi 
ediţia a III-a,  2017 



C.C.D. Sibiu, în parteneriat cu I.S.J. Sibiu, 
C.C.D. Cluj, C.C.D. Gorj, C.C.D. Mureș, 
C.C.D. George Tofan Suceava, Biblioteca 
Judeţeană Astra Sibiu și Facultatea de 
Litere şi Arte Sibiu, lansează apelul pentru 
înscrierea la ediţia a III-a a Festivalului - 
concurs CDIdei în cărţi, înscris în 
Calendarul Activităţilor Educative de la 
nivel Regional în anul 2017.  



În cadrul Festivalului-concurs 
CDIdei în cărţi elevii, în echipe de 
câte trei, coordonaţi de un cadru 
didactic, vor alege o lucrare 
(roman, nuvele, povești, povestiri, 
poezii, lucrare documentară ș.a.) 
pe care să o citească și vor realiza 
următoarele produse: 

 



a. un obiect reprezentativ din acea lucrare 
b. descrierea obiectului realizat   
c. un extras (citat din lucrare) care 
cuprinde un pasaj cu descrierea obiectului 
d. descrierea lucrării citite (autor, titlul, 
editura, gen literar, rezumatul lucrării). 
Tema propusă pentru lectură este cultură 
şi civilizaţie. 
 



Produsele realizate vor fi prezentate în 
cadrul Festivalului: 
- la nivelul unităţii 
- în etapa judeţeană 
- în etapa regională  
Festivalul se desfășoară pe trei categorii 

de vârstă astfel: 
- clasele III- IV  
- clasele V-VI 
- clasele VII- VIII      
 



Pentru fiecare categorie de 
vârstă sunt câte patru secţiuni 
(domenii CZU): 

2. Religie. Mitologie 

5. Ştiinţe naturale 

8. Limbi. Lingvistică. Literatură 

9. Istorie. Geografie 
 



- Înscrierea unităţilor de învăţământ la Festivalul  
concurs CDIdei în cărţi:              3.02 - 24.02.2017 

- Înscrierea elevilor la Festivalul-concurs CDIdei 
în cărţi:                                       27.02 - 19.03.2017 

- Festivalul-concurs CDIdei în cărţi la nivelul 
unităţii de învăţământ:            20.03 - 14.05.2017 

- Festivalul-concurs CDIdei în cărţi la nivel 
judeţean:                                   15.05 - 25.05.2017 

- Festivalul-concurs CDIdei în cărţi la nivel 
regional:                                                1 iunie 2017 



Elevii participanți la Festivalul-concurs 
CDIdei în cărţi vor fi selectaţi de cadre 
didactice care predau în unitatea de 
învăţământ, de bibliotecarii şcolari din 
unităţile înscrise în proiect sau se pot 
înscrie din proprie iniţiativă, formând 
echipe de câte trei elevi care își vor 
alege un cadru didactic coordonator/ 
bibliotecar. 



În perioada 3.02 - 14.02.2017, 
directorii unităţilor de învăţământ care 
doresc să se înscrie în proiect vor numi 
o persoană responsabilă cu 
implementarea proiectului, de 
preferinţă profesorul documentarist, 
responsabilul CDI sau bibliotecarul 
școlar, numită Responsabilul la nivelul 
unităţii. 



Responsabilul la nivelul unităţii va 
completa corespunzător, până în 
data de 24 februarie 2017, 
formularul de înscriere de pe site-
ul proiectului Festivalul-concurs 
CDIdei în cărţi 2017, 
https://cdidei.wordpress.com/, la 
secţiunea Înscriere în proiect. 

https://cdidei.wordpress.com/


Un cadru didactic/bibliotecar nu poate 
coordona mai mult de 3 echipe de elevi.  
Responsabilul la nivelul unităţii va fi 

neapărat și coordonator al cel puţin unei 
echipe de elevi. 
Coordonatorii echipelor de elevi vor 

stabili împreună cu elevii lucrarea ce 
urmează să fie citită de elevi și apoi vor 
completa corespunzător Formularele de 
înscriere online de site-ul proiectului. 



Întâlnirea cu responsabilii la 
nivelul unității și directorii 
unităților școlare înscrise la 
Festivalul-concurs CDIdei în 
cărţi, ediţia a III-a,  2017, va 
avea loc joi 16.02.2017 la 
sediul CCD Suceava  
 


