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INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Casa Corpului Didactic Cluj invită şcolile din mediul rural să participe la caravana
culturală
„A FOST ODATĂ … ÎN SATUL MEU…
Suntem conştienţi de faptul că satul românesc poartă în „suflet” un adevărat tezaur de
legende, mituri, povestiri pline de tâlc ce au încântat generaţii întregi. Caravana culturală „A fost
odată… în satul meu…” are drept scop descoperirea şi valorificarea elementelor de istorie şi
mitologie locală, popularizarea acestor valori în rândul elevilor, a cadrelor didactice, a
reprezentanţilor comunităţilor locale.
Caravana culturală se va desfăşura după următorul calendar:
8 - 15 mai 2017 – Înscrierea şcolilor interesate, prin completarea formularului de înscriere la
adresa:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjDhCTDlGYxHUIfbvWhe7tWUtlmeKT7GNX95
UqT7nHSPdVtg/viewform
16 – 31 mai 2017 - Cadrele didactice implicate vor îndruma elevii pentru a descoperi legende, mituri,
povestiri spuse de cei mai în vârstă oameni din sat. Elevii vor transpune aceste povestiri într-o
culegere de basme, mici scenete sau filmuleţe.
1 – 18 iunie 2017 - Elevii implicaţi vor prezenta celorlalţi elevi din şcoală, profesorilor, părinţilor,
invitaţilor din comunitatea locală materialele create. Un juriu desemnat de directorul şcolii, având în
componenţă cadre didactice, elevi, reprezentanţi ai comunităţii locale, va desemna cea mai
reprezentativă povestire şi modul ei de reprezentare.
19 – 30 iunie 2017 – Povestirile desemnate câştigătoare, înregistrate sau pe suport de hârtie vor fi
transmise la Casa Corpului Didactic Cluj.
Organizatorii activităţii vor edita o culegere de povestiri ce va cuprinde propunerile juriului din
fiecare unitate de învăţământ. Fiecare unitate de învăţământ va primi câte o astfel de culegere.
Festivitate de promovare a culegerii de povestiri şi de decernare a diplomelor de participare la
activitate va fi programată în anul şcolar 2017 - 2018.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi profesorul metodist responsabil de activitate la tel 0733
661 210 sau e-mail mdanazoe@gmail.com.
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