Lecturiada elevilor, Eşti în trend şi dacă citeşti este un concurs de portofolii desfăşurat
online în perioada martie-iunie 2012, premianŃilor oferindu-se posibilitatea să se
întâlnească „faŃă în faŃă” într-o tabără, gen atelier de scriere şi de lectură. Întâlnirea din
acest an va avea loc la Arad între 7 – 9 iunie.
Organizatorii celei de-a treia ediŃii sunt AsociaŃia „Împreună suntem viitorul”, Şcoala
Generală Livada – Arad şi „Revista cercurilor de lectură”.
În acest an proiectul este finanŃat de Petrom, în cadrul Platformei łara lui Andrei, un
program de responsabilitate socială.

Scopul rămâne cel din anii anteriori: formarea unui curent de opinie la nivel naŃional în
favoarea lecturii în rândul tinerilor.
Pentru realizarea scopului propunem un concurs care oferă posibilitatea unui schimb
larg de experienŃă de lectură atât pentru elevii cititori, cât şi pentru „consilierii” lor.
Portofoliul va cuprinde următoarele piese:
1. prezentarea unei activităŃi concrete din cercuri;
2. prezentarea unui proiect din care rezultă promovarea interesului pentru
lectură/scriere de către membrii cercurilor/cluburilor de lectură în propria
şcoală lor prin acŃiuni cu impact asupra colegilor (concursuri, dramatizări,
reviste , bloguri, site-uri).
Noutatea din acest an constă în aceea că propunem o orientare tematică pieselor din
portofoliu. Tema - Pe urmele personajului - este foarte largă, însă, formularea poate
deschide nenumărate piste pentru copiii şi tinerii de toate vârstele şi gusturile: pentru
cititorii cu înclinaŃii „detectivistice” care urmăresc frenetic personajele prin cărŃi urmărind ce
fac până la cei care trăiesc sentimentul „întâlnirilor admirabile” (Anton Dumitriu); de la cei
care caută modele, se identifică sau nu cu ele, le continuă povestea sau le schimbă destinele
în propriile lor încercări literare, simt nevoia să le portretizeze nu numai prin cuvinte, ci şi
prin desen şi culoare sau transpun povestea lor în benzi desenate, până la cei care le privesc
critic ori încearcă să se înŃeleagă pe sine prin raportare la ele.
Ca de fiecare dată, pe tot parcursul concursului, accentul se va pune nu pe spiritul de
competiŃie, ci pe împărtăşirea unor experienŃe de lectură şi de scriere cu rol formator, pe
crearea sentimentului de apartenenŃă la aceeaşi comunitate de cititori.
În acelaşi timp întâlnirea de la Arad ne va oferi prilejul să facem cunoscute rezultatele de
până acum în realizarea obiectivului mare al proiectului Cercuri de lectură pentru anii 20092012, şi anume, constituirea şi punerea în practică a atelierelor de lectură/scriere. În acest sens
întâlnirea va fi totodată şi o formare şi un prilej de performare pentru „consilierii” care în
viitor îşi propun să conducă în şcolile lor astfel de activităŃi.

