Şcoala Gimnazială”Tiberiu Crudu”
Tudora

CDI - laborator de educaţie nonformală, ce ne formează pentru viaţă
COORDONATORI PROIECT :
Prof. Isabella Cantemir, documentarist, CDI, CCD Botoşani;
Director, prof. Cornelia Vatavu
Prof. Liuţe Gheorghiţa, documentarist, CDI Tudora;
Prof. Roşcăneanu Iulian;
Prof. Agheorghiesei Gabriela;
Prof. Sămian Mihai;

SCOP:


Implicarea elevilor în activităţi culturale şi de voluntariat



Cultivarea gustului pentru lectură



Înţelegerea mesajului transmis

OBIECTIVE:


Vernisarea expoziţiei

GRUPUL ŢINTĂ / BENEFICIARI:
Elevii şcolii „ Tiberiu Crudu” Tudora / comunitatea locală
SCOP:


Implicarea elevilor în activităţi culturale



Cultivarea gustului pentru artă



Înţelegerea mesajului transmis

OBIECTIVE:


Vernisarea expoziţiei



Organizarea unor schimburi culturale în cadrul cărora elevii să analizeze evenimente
semnificative

I
Expoziţie vie
Este o metodă activă care promovează dialogul între un grup preocupat de o
problemă specifică şi membrii unei comunităţi, prin manifestări creative în spaţiul public
(străzi, parcuri, pieţe publice, mall-uri). Iniţiatorii expoziţiei vii aleg suportul (ex. corpul
uman, articole de îmbrăcăminte personalizate, etc), tehnica şi modul de exprimare (ex.
desen, pictură, caricatură, fotografie. etc) potrivite pentru a transmite publicului un mesaj
concret, coerent, susţinut vizual printr-o prezentare creativă şi interactivă.
Rezumatul activităţii:
În cadrul proiectului „CDI - laborator de educaţie nonformală, ce ne formează
pentru viaţă” elevii Şcolii “ Tiberiu Crudu” Tudora, îndrumaţi de doc. prof. Liuţe
Gheorghiţa , prof. Agheorghiesei Gabriela şi prof. Roşcăneanu Iulian, au organizat o
activitate de promovare a lecturii. Aceştia au ieşit în centrul satului cu pancarde în scopul
incitării la lectură. Mesaje precum: “ Cine are carte are parte”, “ Lectura este arta care
înnobilează”, “ Hai la CDI la centrul de lectură” şi multe altele, au fost transmise comunităţii
prin intermediul “ elevilor statui” şi “ elevilor biciclişti”, simbolizând “ Expoziţia vie”.

II
Photovoice
PhotoVoice-ul este o cale de a povesti prin fotografie. „Photo” înseamnă în engleză
„fotografie”, iar „voice” înseamnă voce. Prin PhotoVoice vorbeşti cu ajutorul fotografiilor pe
care le faci chiar tu. Şi pentru a fi sigur că fiecare fotografie este înţeleasă aşa cum vrei tu,
lângă fotografie vei putea scrie câteva cuvinte care să povestească ce ai văzut tu când ai
făcut poza.
Rezumatul activităţii:
Activitatea îşi propune ca elevii să cunoască semnificaţia zilei de 9 Mai şi a UE.
De asemenea solicită elevii să se documenteze referitor la tradiţiile gastronomice ale popoarelor
europene şi să înţeleagă deviza uniunii : Unitate în diversitate
Călători pin Europa...

