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Cum a început?
Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, Muzeul 
literar.

Muzeul literar este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia 
elevii, în urma lecturii unei cărţi, realizează un obiect reprezentativ din 
acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”.



Istoria Festivalului
Ediția I - 2014 CAEJ

Ediția a II-a - 2016 CAEI (interjudețean: SB, CJ, DB)

Ediția a III-a- 2017 Festival - concurs CAER (regional: 
SB, CJ, GJ, MS, SV)

Ediția a IV-a -2018 Festival- concurs CAER (regional: 
SB, AB, BC, BN, BT, CJ, GJ, MS, SV)

Ediția a V-a - 2019 Festival concurs CAEN (național)

Ediția a VI-a - 2020 Festival concurs CAEN –finanțat 
MEC (suspendat)

Ediția a VI-a- 2021 Festival național – aprobat în CA al 
CCD Sibiu

Ediția a VII-a- 2022 Festival național – Centrul 
Județean de Excelență. Inclus în CAEN - aprobat de ISJ 
Sibiu

Ediția a VIII-a 2023 Festival inclus în CAEN, cu 
finanțare ME



Participarea la festival
2014 2016 2017 2018 2019 2021 2022

Județean interjudețean regional regional național național național

județe 1 3 5 9 25 25 25

unități 21 48 68 117 139 210 228

cadre 
didactice

45 84 370 501 592 955 1827

elevi 243 622 1689 2010 3444 3594 5581
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județe unități cadre didactice elevi



Scopul și obiectivele
Scopul Scopul Festivalului concurs „CDIdei în cărți”, ediția a 

VIIII-a, este de a asigura 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) și a Centrelor Județene de Excelență , utilizând animații 
pentru lectură și metode ale educaţiei nonformale. 
Obiectivul general -dezvoltarea unei rețele naționale care să 
cuprindă Case ale Corpului Didactic și Centre Județene de 
Excelență  și care să suțină și să promoveze dezvoltarea, 
demonstrarea şi manifestarea competenţelor transversale 
prin  activități de educaţie nonformală, utilizând eficient 
resursele din unitățile de învățământ din cel puțin 25 județe 
din țară și din Municipiul București.



Obiectivele 2023
O1. Dezvoltarea abilităţilor de lectură, a competențelor infodocumentare, a 
deprinderilor practice, a competențelor TIC și de comunicare pentru cel 
puţin 1500 elevi din unităţile de învăţământ din cel puțin 150 unități de 
învățământ din țară (inclusiv Municipiul București) valorificând informații 
din domeniul culturii şi civilizaţiei.

O2. Dezvoltarea unei reţele naționale de cel puțin 150 cadre didactice, 
resursă pentru facilitarea activităților de educaţie nonformală și pentru 
formarea competențelor transversale (abilități de lectură, de comunicare, 
TIC și infodocumentare) ale elevilor în comunităţile în care funcţionează.

O3. Promovarea Festivalului în cel puţin 150 unităţi şcolare din 25 județe și 
din Municipiul București, până în 31 octombrie 2023.



Cui se adresează proiectul?
Grup țintă

eleve și elevi din clasele a III- a -X-a din unităţile de 
învăţământ din judeţele înscrise în proiect, inclusiv din Centre 
Județene de Excelență

Beneficiari direcţi şi indirecţi 

- toţi elevii din unităţile de învăţământ participante, părinţi ai 
elevilor, comunitatea educativă, în general;

- profesori, profesori din CJE, profesori documentariști, 
responsabili CDI și bibliotecari din județele înscrise în proiect, 
care pot valorifica experienţa în cadrul misiunii culturale, ca 
promotori ai valenţelor educaţiei culturale în formarea 
elevilor;

- consilieri educativi şi cadre didactice pentru promovarea 
valenţelor educaţiei nonformale în formarea elevilor în 
domeniul culturii.



Secțiunile Festivalului

Festivalul se desfășoară pentru 4 categorii de vârstă astfel:
⮚clasele III- IV
⮚clasele V-VI
⮚clasele VII- VIII
⮚clasele IX-X

Pentru fiecare categorie de vârstă sunt câte 2 secțiuni.
❑Lucrări în limba română
❑Lucrări în limbi moderne (franceză, engleză, germană)

Festivalul se desfășoară pentru 2 categorii de unități:
◦ unități de învățământ
◦ centre județene de excelență 



Echipa
Echipa de proiect la nivel național, care va fi responsabilă de  
planificarea, implementarea și evaluarea Festivalului național „CDIdei în 
cărți” 2023, este formată din:

- Echipa de management: coordonatori/ responsabili naționali și 
judeţeni (reprezentanții Caselor Corpului Didactic, ai Centrelor Județene 
de Excelență), reprezentanți ai partenerilor implicați în managementul 
proiectului, reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare Județene;

- Echipa de implementare: directorii unităților de învățământ înscrise 
în proiect, responsabilul la nivelul fiecărei unități înscrise în proiect, 
coordonatorii echipelor de elevi, echipe de implementare județene 
(prin decizia directorului CCD/ CJEx  din județul respectiv/ sau a 
directorului CJEx Sibiu), colaboratori inspectori şcolari și alți 
reprezentanţi ai celorlalți parteneri implicați în proiect.



Echipa
Echipa de management Echipa de implementare

Coordonator național Directorul CJex Sibiu Coordonator la nivelul 

unității

Directorul unității de 

învățământ

Responsabili naționali profesori/ colaboratori 

CJEx Sibiu

Responsabili la nivelul 

unității

profesori/ profesor 

documentarist/ bilbiotecar

Coordonatori județeni/ 

regionali

Directorii CCD și/sau

Directorii CJEx

Coordonatorul echipelor 

de elevii

profesor/ învățător/ 

biliotecar

Responsabili județeni/ 

regionali

Profesori metodiști/ 

bilbiotecair CCD/ 

profesori CJEx

Formatori CCD pentru pregătirea 

coordonatorilor elevilor

profesorilor

Parteneri naționali (ISJ) Reprezentanți ai celorlalți 

parteneri la nivel național

Profesori pentru 

pregătirea elevilor

profesori CJEx

Secretariat. Administrație Angajați ai Cjex Sibiu și 

voluntari

Colaboratori (membri în 

jurii, experți, specialiști, 

practicieni)

profesori, colaboratori



Activități în cadrul festivalului
1. Lansarea Festivalului “CDIdei în cărţi” - februarie 2023
2. Inscrierea unităţilor de învăţământ la Festival - februarie –martie 
2023
3. Inscrierea elevilor la Festival - martie 2023
4. Pregătirea pentru festival  - martie-aprilie 2023

Formarea persoanelor care sunt implicate în activităţi cu elevii
Organizarea și realizarea pregătirii elevilor 
Realizarea produselor pentru Festival 
Evaluarea produselor în cadrul unităților de învățământ 

5. Festivalul  „CDIdei în cărţi”- etapa judeţeană, mai- iunie  2023
6. Festivalul „CDIdei în cărţi” – etapa națională, iulie-octombrie 2023
7. Promovarea Festivalului- ianuarie- octombrie 2023

Înscrierea unităților de învățământ și a echipelor de elevi se va realiza prin completarea formularelor 

din site-ul proiectului.



Ce au de făcut elevele şi elevii?

• să formeze o echipă de trei eleve/ elevi din aceeaşi categorie de vârstă. Echipa va fi
coordonată de un cadru didactic, profesro CJEX/ profesor documentarist/
bibliotecar/ documentarist;

• să aleagă o lucrare pe care să o citească;

• să se înscrie la Festival (prin coordonatorul echipei de proiect);

• să îşi planifice activitatea în proiect;

• să citească lucrarea şi să stabilească obiectul pe care îl vor confecţiona;

• să participe la atelierele de pregătire organizate de Centrul Județean de Excelență

• să realizeze cele trei produse pentru prezentarea în cadrul festivalului:

• fișa lucrării citite,

• jurnalul echipei și

• obiectul reprezentativ realizat/ confecționat (machetă/ afiș/ booktrailer)

• Să se pregătească și să-şi prezinte produsele în cadrul Festivalului în diferite etape



Obiectul reprezentativ
Obiectul reprezentativ poate fi în format fizic sau digital astfel:

(a) Format fizic: 

Macheta unei scene/ secvențe reprezentative din carte

Afiș pentru promovarea cărții, în format fizic, realizat fără mijloace 
digitale.

(b) Format  digital: 

Booktrailer  - pentru promovarea cărții (doar pentru elevii din clasele a 
VII-a, VIII-a, a IX-a și a X-a)

Afiș digital de promovare a cărții, realizat cu instrumente digitale



Parteneri

1. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

2. Case ale corpului didactic

3. Centre județene de excelență/ al 
Municipiului București

4. Inspectorate școlare județene
5. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
6. Asociații, Organizații s.a



Informații
Persoana de contact:

Mihaela Carmen SEUȘAN – director, tel: +40 728371611

Adresa:

550234 Sibiu, Str. Henri Coandă, nr. 51, corp B (în clădirea Palatului Copiilor Sibiu), 
etaj III.

Toate informațiile referitoare la proiect se găsesc pe site-ul 
http://cdidei.excelentasibiu.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/CDIdei

Corespondența în cadru proiectului se va realiza pe adresa 
cdidei.incarti@excelentasibiu.ro

Arhiva edițiilor anterioare se găsește în site-ul https://cdidei.wordpress.com/

http://cdidei.excelentasibiu.ro/
https://www.facebook.com/CDIdei
mailto:cdidei.incarti@excelentasibiu.ro
https://cdidei.wordpress.com/

