CREATIVITATE ȘI TRADIȚII: DESIGN
VESTIMENTAR

Reciclarea creativă
În reciclarea creativă, materialele de bază sunt cele mai banale deșeuri refolosibile: PET-urile –
”sticlele” de plastic de la apă sau suc, cartoanele, hârtia, plasticul, tricouri mai vechi, saci de plastic,
ziare sau reviste vechi, șervețelele colorate. Cu puțină imaginație toate acestea pot prinde viață în
costume pline de culoare care ulterior să fie prezentate în cadrul carnavalului.

Care sunt pașii organizării acestui eveniment?
1.

Conceptul - gândește-te pe ce temă vrei să îți axezi evenimentul (abordarea unei singure teme
care să reunească mai multe tipuri de costume).

2.

Când și unde? Alege cu atenție data și locul desfășurării evenimentului în funcție de numărul
de participanți pe care îi aștepți. Ia în considerare faptul că vor fi persoane care nu vor
participa, dar vor dori să asiste la carnaval.

3.

Nu te mulțumi cu puțin - discută cu ceilalți profesori și cădeți de comun acord să implicați
toate clasele în acest eveniment în diversele faze ale desfășurării carnavalului: de la etapa de
colectare a materialelor care vor deveni ulterior creații pline de viață până la etapa în care
carnavalul se desfășoară.

4.

Perioada de pregătire - alocă suficient timp de pregătire pentru elevi. Ia în considerare faptul
că au școală, teme, teste sau verificări.

5.

Cum merge treaba? Organizează câteva întâlniri cu participanții pe parcursul perioadei de
pregătire. Urmărește evoluția lor, planul de implementare și dă-le sfaturi dacă este nevoie.

6.

Discută cu părinții elevilor/ copiilor înscriși la activitate și obține în scris acordul de
participare și de utilizare a imaginii din partea acestora. Nu uita să faci fotografii și
filmulețe. Acestea sunt dovada realizării acțiunii și urmează să le urci pe platforma
olimpiadelek.ro. Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea unei activități.

7.

Ziua carnavalului. Pregătește o atmosferă de poveste și prinde în interiorul acesteia cele mai
faine creații ale micilor artiști.

SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII

Alege o temă potrivită pentru carnaval
Găsește un concept care să descrie întregul eveniment
Alege o locație bună pentru a ține un carnaval
Formează o echipă care să te ajute la implementarea carnavalului
Promovează acțiunea în școala/ grădinița / comunitatea ta
Caută alți oameni talentați din școală care pot să fie parte din program
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți
RESURSELE NECESARE
Decor sală,Lumini, Sunet, Laptop, proiectii
Costume de carnaval
Sală pentru desfășurarea evenimentului
Moderator/ prezentator
Materiale reciclate pentru a le transforma în costume
Invitați
Public/ Audiență
Catering

