ÎN CE CONSTĂ? CONCURSUL?
Portofoliul, trimis până în data de 1 iunie 2015, va conţine:
A. UN VOLUM ANTOLOGIC , POVEŞTI CĂLĂTOARE, care va respecta următoarele
cerinţe:
1. va conţine cel puţin 12 poveşti adevărate (poveştile celorlalţi) care se
încadrează în tema aleasă de concurenţi
2. va conţine cel puţin 12 fotografii originale cu caracter ilustrativ pentru
materialul scris
3. numărul de pagini între 24 şi 36/format A4/corp 12/cu semne
diacritice.
Participanţii sunt liberi să-şi aleagă tema şi titlul antologiei, păstrând subtitlul Poveşti
auzite şi transmise mai departe, să organizeze materialul în funcţie de propriile criterii,
să aleagă 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:
1. descrierea acţiunii de promovare a Poveştilor din cărţi la nivelul
şcolii/comunităţii;
2. descrierea pregătirii volumului cu tema Poveşti auzite de la alţii şi transmise
mai departe;
3. lansarea lui, impactul la nivelul şcolii/comunităţii;
4. înregistrarea reflecţiilor (opinii, feedback de la ambele activităţi).
Vă recomandăm să inseraţi fotografii, feedbackuri ca dovezi ale autenticităţii
activităţilor. Recomandăm ca Jurnalul să fie însoţit de un CD (filme, varianta audio a
unor mărturii etc.).
V. CARE SUNT ETAPELE/CALENDARUL CONCURSULUI?
ETAPA LOCALĂ
A. PREGĂTIREA MATERIALELOR PENTRU PORTOFOLIU. decembrie 2014 - 23 aprilie
2015
1. organizarea de către membrii cercului/atelierului/ clubului a unor activităţi în
şcoală sub genericul Poveşti citite în cărţi şi transmise mai departe, (participarea
la concursul lansat de „Revista cercurilor de lectură”, Top 10 2014 etc.)
2. pregătirea şi selecţia materialelor (texte scrise şi ilustraţii) şi editarea volumului
antologic cu tema Poveşti auzite, transcrise şi transmise mai departe.
3. completarea „Jurnalului de bord”
4. lansarea volumului în 23 aprilie, Ziua lecturii. Recomandăm ca o parte a
activităţilor să fie făcute în cadrul Săptămânii altfel (de exemplu, activităţile
pentru Poveştile din cărţi –întâlniri cu autorii, lecturi publice, concursuri de scriere
de tipul Salată de poveşti etc.)
5. pregătirea portofoliului pentru concurs - 23 aprilie 2014-1 iunie 2015
B. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS. 25 aprilie-1iunie 2015
1. completarea formularului de înscriere descărcat de pe:
www.anpro.ro/paginaCercuridelectură/Lecturiadelevilor2015/Inscriere
2. portofoliile şi formularul completat vor fi trimise pe adresa:
consilieruldelectura@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
C. JURIZAREA ŞI PREMIEREA. 1-5 iunie 2015
1. Publicarea listei cu primele 25 de portofolii clasate pe:
www.anpro.ro/PaginaCercuri de lectură/Lecturiada elevilor2015/Premii
D. SCHIMB DE EXPERIENŢĂ/ATELIERE:
„Octavian Goga”, Cluj
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Sub genericul Poveştile mele, elevii, reprezentanţi ai primelor 25 de
cercuri/ateliere/cluburi, însoţiţi de „consilieri”: a. vor prezenta portofoliile; b. vor
participa la un grupaj de ateliere de scriere pe două secţiuni; Poveşti ficţionale
(conduse de scriitori de cărţi pentru copii) şi Poveşti adevărate (conduse de profesorii
şi studenţii de la UBB Clui, Departamentul de jurnalistică; c. vor pregăti un supliment
de 24 de pagini al revistei „Consilierul de lectură”; d. vor face o selecţie a celor mai
bune lucrări care vor fi publicate într-un volum online. Activităţile vor fi consemnate pe
blog sub forma unui „Jurnal al zilei”.

