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În data de 2 iunie 2016 a avut loc la Colegiul Naţional „Ion Creangă”, la iniţiativa
profesorului documentarist Adriana Sava şi a bibliotecarului şcolar Adriana

Apostol,

activitatea metodică la nivel municipal „Joc şi joacă în CDI: Atelier de shodo şi origami ”.
Acţiunea a fost posibilă graţie sprijinului doamnei director Florica Alexandrescu, care a pus la
dispoziţia organizatoarelor toate resursele necesare pentru buna desfăşurare a unei astfel de
întruniri. La această activitate au fost invitaţi profesori documentarişti şi bibliotecari de la
unitățile școlare din București. De asemenea, trebuie menţionat faptul că participanţii s-au
bucurat de prezenţa reprezentantului CCD, coordonatorul bibliotecilor şcolare şi al
CDI - urilor, doamna Laura Rudeanu.
Activitatea a fost rezultatul dorinţei iniţiatorilor de a propune şi alte metode de
atragere a utilizatorilor în CDI decât cele obişnuite. Fiind în preajma zilei de 1 Iunie, s-a
considerat potrivită realizarea unei acţiuni recreative, care să implice jocul. Astfel, s-a născut
ideea de răsturnare a rolurilor. De această dată, elevii au devenit profesori, iar cadrele
didactice au devenit elevi timp de două ore.
Acţiunea a început cu prezentarea unor filmuleţe în care elevi ai clasei a IX-a,
coordonaţi de doamna profesor Luiza Ghica, şi-au exprimat opiniile privitoare la tematica
„Joc şi joacă în CDI”, dar şi la impactul pe care l-a avut asupra lor întâlnirea precedentă din
Centrul de Documentare şi Informare, care a urmărit un scop similar. De asemenea, invitaţii
au vizionat şi momente surprinse din timpul respectivei activităţi.
În programul evenimentului au fost incluse diverse activităţi cu specific japonez. Pe un
fond sonor adecvat, elevii de la secţia de limbă japoneză au împărtăşit participanţilor din
priceperea lor de a confecţiona origami (realizarea diferitelor forme decorative prin îndoirea
hârtiei colorate). Concomitent, a avut loc un atelier de shodo (caligrafie japoneză). Elevii au
fost selectaţi de la clasele de filologie intensiv japoneză şi îndrumaţi de către doamna profesor
Mariana Lungu.

În timpul celor două ateliere participanţii au purtat costumele tradiţionale japoneze şi
au aflat cu această ocazie că este o artă să fii îmbrăcat astfel. Nu în ultimul rând, cadrele
didactice au aflat că purtatul unui kimono nu e la îndemâna oricui.
La finalul evenimentului, participanţii s-au declarat mulţumiţi că au descoperit lucruri
noi despre Japonia, despre Colegiul Naţional „Ion Creangă” şi despre competenţele elevilor şi
gradul lor de implicare în activităţile liceului. Şi elevii s-au arătat încântaţi că au putut să-şi
demonstreze abilităţile practice şi pedagogice şi cunoştinţele variate şi numeroase despre
cultura şi civilizaţia japoneză.
Cuvântul de încheiere i-a aparţinut doamnei Laura Rudeanu, care a apreciat pozitiv
activitatea desfăşurată, comunicarea eficientă dintre elevi şi cadrele didactice şi deplina
concordanţă dintre obiectivele propuse şi rezultatele obţinute.
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