ÎN CE CONSTĂ CONCURSUL?
Portofoliul va fi trimis până în data de 20 mai 2013 și va conţine:
A. O REVISTĂ „PRO LECTURA” care va respecta următoarele cerinţe:
• prezentarea unor activităţi „Pro lectura” reprezentative pentru propria școală prin cel puţin cinci
tipuri diferite de texte (reportaje, interviuri, anchete, recenzii, anunţuri, reclame etc.)
• recenzie la una dintre cărţile apărute la Editura Humanitas ale lui Stephen Hawking (Visul lui
Einstein si alte eseuri) sau ale lui Stephen Hawking, Lucy Hawking (George și Cheia secretă a
universului , George şi Big Bangul, George în căutare de comori prin Cosmos).
• numărul de pagini 24/format A4/corp 12/cu semne diacritice.
Participanţii sunt liberi să aleagă titlul revistei, tipul de caractere, punerea în pagină, ilustrarea,
tehnoredactarea.
B. UN „JURNAL DE BORD” de cel puţin 12 pagini/format A4/corp 12/cu semne diacritice care
conţine descrierea pregătirii revistei, a lansării ei, precum și impactul la nivelul școlii/comunităţii.
Vă recomadăm să inseraţi fotografii, feedbackuri ca dovezi ale autenticităţii activităţilor.
CARE SUNT ETAPELE? CALENDARUL CONCURSULUI
PREGĂTIREA MATERIALELOR PENTRU PORTOFOLIU: ianuarie-23 aprilie 2013
1. Pregătirea și editarea revistei „Pro lectura”
2. Completarea „jurnalului de bord”
3. Lansarea revistei – 23 aprilie, Ziua lecturii
4. Pregătirea portofoliului
ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS: 25 aprilie-20 mai 2013
1. completarea formularului de înscriere descărcat de pe:
www.anpro.ro/paginaCercuridelectură/Lecturiadaelevilor2013/Inscriere
2. portofoliile şi formularul completat vor fi trimise pe adresa: revistacercurilor@yahoo.com
În maximum trei zile de la trimiterea materialelor, veţi primi un mail de confirmare a înscrierii în
concurs si a eligibilităţii materialului trimis. Vă indicăm să utilizaţi serviciul transfer. ro
JURIZAREA ȘI PREMIEREA: 20-31 mai 2013
1. Anunţarea câștigătorilor
www.anpro.ro/PaginaCercuri de lectură/Lecturiada elevilor2013/Premii
ATELIER DE JURNALISM CULTURAL: 7-9 iunie, Cluj.
1. Elevii reprezentanţi ai primelor 20 de cercuri/ateliere/cluburi însoţiţi de „consilierii” lor vor participa la
un atelier de jurnalism cultural condus de redactori de la „Revista cercurilor de lectură” în parteneriat cu
Radio Cluj, Editura Casa Cărţii de Ştiinţa şi Filiala Uniunii Scriitorilor Cluj

