Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO)
„Revista cercurilor de lectură”
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Cluj
În atenţia profesorilor de limba şi literatura română, limbi moderne, învăţătorilor, bibliotecarilor,
documentariştilor CDI, a tuturor celor care cred în rostul formator al lecturii
vă invităm
ca, împreună cu elevii dvs.,
să participaţi la
LECTURIADA ELEVILOR 2013
Concursul cercurilor de lectură
„CITEŞTE CU MINE”
ianuarie-iunie 2013
Concurs naţional înscris în calendarul MEN al activităţilor educative
la poziţia 108/12.02.2013
Stimaţi colegi,
Cercuri de lectură este un proiect naţional de cercetare didactică, iniţiat din 2004 de către ANPRO, al
cărui scop este promovarea lecturii în rândurile elevilor. Proiectul vizează următoarele aspecte:
•
activităţi practice pentru încurajarea lecturii elevilor, dintre care lectura în cercuri s-a dovedit una dintre
formele cele mai agreate de elevi. Cercurile, mai nou şi atelierele, reale ori virtuale, funcţionează ca
autentice comunităţi de elevi ce au în centru lectura/scrierea de plăcere şi cititorul concret, cu preferinţe şi
aşteptări precise, capabil să interpreteze într-o manieră personală un text ori să-şi susţină convingerile,
pornind de la el.
•
cercetare didactică asupra actului lecturii la tineri, cu obiective generale şi specifice pentru fiecare etapă.
O parte a rezultatelor a fost publicată în cele trei Lecturiade (2005, 2007, 2009) – cărţi narative de
didactica lecturii –, în revista „Perspective”, precum şi în volumele Lectura. Repere actuale (2005), Text
literar şi contexte (2006), Valori acronice şi contemporane în literatura pentru copii şi tineri (2007) şi
Scrierea (2009); Lectură şi interpretare (2010), Literaţia (2011), Cititorul elev (2012) sau, ‚ncepând din
2008, în „Revista cercurilor de lectură”.

•
•

programe de formare de care au beneficiat până în momentul peste 1000 de profesori, învăţători şi
bibliotecari din ţară;
activităţi de promovare a lecturii cu implicarea unui număr mare de elevi şi de „consilieri de lectură”
(Ziua poeziei, Ziua lecturii, mitinguri „Pro lectura”, marşuri ale cărţii, „Galele” cercurilor de lectură,
concursuri de scriere creativă etc.).

Începând din 2006, data de 23 aprilie, Ziua internaţională a lecturii, a fost asumată şi ca o zi a cercurilor, fiind
marcată prin acţiuni „pro lectura” în şcolile/localităţile /judeţe implicate în proiect.
Din 2010, ANPRO şi „Revista cercurilor de lectură” organizează la scară naţională Lecturiada elevilor, un
concurs online de proiecte de promovare a lecturii, puse în aplicare în 23 aprilie. Reprezentanţilor primelor 20
de proiecte/portofolii clasate – un elev, însoţit de coordonatorul cercului – li se oferă drept premiu posibilitatea
de a participa la Cluj, în luna iunie, la un modul de ateliere de lectură/scriere cu dublu scop: împărtăşirea
experienţelor şi crearea unei reţele naţionale din care fac parte elevii cititori şi consilierii lor.
Puteţi găsi mai multe informaţii despre întâlnirile anterioare precum şi despre concursurile de scriere creativă
(Planeta pitică şi De la Jurnalul unui puşti la… Primul/prima….) pe site-ul www.anpro.ro/arhiva Cercuri de
lectură.
Prin Lecturiada elevilor 2013, desfăşurată sub deviza „Citeşte cu mine”, intenţionăm să reluăm şi să lărgim
experienţa anilor anteriori, punând-o totodată în acord cu stadiul în care se află Proiectul de cercetare
didactică Cercuri de lectură.
Prin urmare de data aceasta vom pune accentul pe următoarele aspecte care ţin de jurnalismul cultural
(obiectivele urmărite prin programele şcolare şi prin programele de evaluare):
a. documentarea şi folosirea corectă a surselor diverse de informare (contactul direct, internetul,
biblioteci, arhive);
b. scrierea, redactarea şi tehnoredactarea unor texte publicistice diverse;
c. promovarea lecturii/scrierii în colectivele de elevi prin cele mai adecvate mijloace.
Intenţionăm ca în acest an întâlnirea finaliştilor să aibă caracterul unei autentice şcoli de jurnalism cultural,
implicând scriitori, editori, jurnalişti, designeri, specialişti IT.
Ca în ediţiile precedente nu vom pune accentul pe spiritul de competiţie, ci pe împărtăşirea unor experienţe cu
rol formator şi pe crearea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi comunitate de cititori.
Concursul a fost anunţat la sfârşitul anului trecut în „Perspective” nr.2/2012 şi în „Revista cercurilor de
lectură” nr.2/2012.
Detalii despre concurs găsiţi în documentele ataşate precum şi la adresa:
www.anpro.ro/pagina Cercuri de lectură.
Vă trimitem afişul concursului Lecturiada elevilor 2013, „Citeşte cu mine” pe care vă rugăm sa aveţi
amabilitatea să îl postaţi la avizierul şcolii.
Sperăm că iniţiativa noastră vi se va părea interesantă şi în beneficiul tuturor tinerilor!
Va mulţumim şi asteptăm decizia dvs. de cooperare!
Monica Onojescu
coord. proiectului Cercuri de lectură
monojescu@yahoo.com
0723152897

Corina Dindelegan
Liceul Emil Racoviţă, Cluj
cdindelegan@yahoo.com
0742945415
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