
 
 
Concursul, care se desfăşoară în intervalul martie - iunie 2012, are ca temă: 
 

Pe urmele personajului preferat 
 
În concurs vor fi evaluate următoarele două piese incluse într-un portofoliu:  

1.  Prezentarea unei activităŃi de cerc/club/atelier cu tema Pe urmele 
personajului preferat (din literatura naŃională sau universală). 
Prezentarea se va face într-o manieră cât mai atractivă, în format ppt 
(text şi imagini care să ateste activitatea/activităŃile în cadrul 
cercului/clubului/atelierului de lectură pe această temă) de maximum 
25 de slide-uri.  

2. Prezentarea unei activităŃi cu aceeaşi temă, organizate de membrii 
cercului/clubului/atelierului de lectură cu impact la nivelul şcolii, 
localităŃii sau judeŃului. Sugerăm câteva astfel de activităŃi: concursuri 
(„Pe urmele personajului” „RecunoaşteŃi personajul”, pledoarii în favoarea 
sau împotriva unui personaj etc.) dezbateri  în jurul unor personaje, 
dramatizări şi/sau punerea în scenă a unor secvenŃe din texte dramatice 
urmate de discuŃii cu publicul, reviste ale cercurilor (pe hârtie sau în 
format electronic), blog-uri, site-uri, „cărŃi” cu texte originale (jurnale ale 
personajelor, Dacă aş fi eu în locul personajului X…, cărŃi de benzi 
desenate etc.). Se va evalua, în mod special, impactul asupra 
beneficiarilor indirecŃi (din acest motiv, vă sugerăm să faceŃi dovada 
popularizării activităŃilor dvs. precum şi feedback-urile participanŃilor).  

 
Etape 

 
Etapa I: 1-31 martie 2012  
- mediatizarea concursului prin grupurile de discuŃii ANPRO şi postarea pe site-
urile: http://www.anpro.ro şi  http://scoala.livada-arad.ro a regulamentului 
 
Etapa a II-a: 25 aprilie 2012 - 20 mai 2012  
- înscrierea echipelor în concurs  se va face prin: 
a. completarea formularului de participare;  
b. portofoliile cu prezentarea celor două activităŃi vor fi trimise ca documente 
ataşate, cu menŃiunea „Lecturiada 2012, eşti în trend şi dacă citeşti”, pe adresa 
revistacercurilor@yahoo.com  şi/sau turcasanca@gmail.com  
 
În maximum trei zile de la trimiterea materialelor, veŃi primi un mail de confirmare 
a înscrierii în concurs şi a eligibilităŃii materialului trimis. 
 
Etapa a III-a: 25 mai 2012  
- anunŃarea rezultatelor concursului.  
Vor fi selectate 20 de portofolii la nivel naŃional. 
 



 Echipele care nu au fost selectate vor avea ocazia să participe la activitate, dar 
vor suporta integral cheltuielile de transport, cazare şi masă.  
 
Data limită de confirmare a participării la etapa naŃională este 31 mai 2012. 
 
Etapa a IV-a: Arad, 7 iunie - 9 iunie 2012 – întâlnirea la nivel naŃional  

• Vor participa echipe formate dintr-un elev, desemnat ca reprezentant de 
colegii de cerc/club/atelier de lectură şi profesorul coordonator. 

• ActivităŃile în cadrul taberei de lectură/ scriere: 
- prezentări (de 7 - 10 minute) şi expoziŃie de portofolii; 
- lansări de carte/reviste ale cercurilor; 
- ateliere de lectură/scriere conduse de redactori ai „Revistei cercurilor 
de lectură” şi de scriitori profesionişti, finalizate prin editarea şi postarea 
pe site-urile www.anpro.ro /pagina Cercuri de lectură şi 
http://scoala.livada-arad.ro a celor mai bune produse realizate pe 
parcursul întâlnirii. 
 

Datorită sponsorizării oferită de Petrom, cazarea şi masa participanŃilor vor fi 
suportate de către organizatori. 
  

 


