
 
Ne adresăm profesorilor (în special celor de limba si literatura română și istorie), învăţătorilor, 
bibliotecarilor, documentariștilor, părinţilor și bunicilor.  
 
Lecturiadele elevilor sunt concursuri online și „faţă în faţă” la nivel naţional care se desfășoară pe 
aproximativ parcursul unui an. Lecturiada 2018, „Un secol de ISTORIE și istorii”, continuă ca 
problematică cele două ediţii precedente, de aceea o punem sub același generic, „D-apoi cum să nu fie, 
dac-o fost”, cu accentul pus pe întreţeserea istoriei „mari” cu istoriile „mici”, ale noastre și ale 
familiilor noastre, desfășurate în acești 100 de ani pe fundalul unor evenimente majore ca Unirea, cele 
două războaie mondiale, comunismul, revoluţia din ’89, emigraţia ș.a.m.d. Concursul – care se adresează 
elevilor de toate vârstele, membri și nemembri ai unor cercuri de lectură – are trei secţiuni: 1. recenzii 
și proiecte: „Istorie în cărţi”; 2. scriere: „Gândurile umplu timpul și timpul umplut înseamnă istorie” și 
3. portofolii: „100 de ani de istorii ale familiei mele”.  
Concursul se încheie cu o întâlnire faţă în faţă la Cluj între 3 – 7 septembrie, „Istoria mea”, la care vor 
participa elevii clasaţi pe primele locuri însoţiţi de „consilierii” lor.  
 
La un secol de la Unire, dorim ca ediţia din acest an să fie un omagiu adus acestei mari sărbători și, 
totodată, un omagiu adus familiilor noastre. Știm că nu vom izbuti fără sprijinul dvs. De aceea vă 
invităm să participaţi împreună cu copiii, mai mari sau mai mici, la una sau la mai multe dintre secţiunile 
Lecturiadei. Începeţi cu istoria dvs. și a propriilor familii. Vă asigurăm că nu veţi regreta.  
 
De pe www.anpro.ro /pagina Cercuri de lectură/Lecturiada 2018 puteţi descărca regulamentul, 
formularele de înscriere și protocolul de parteneriat pe care vă rugăm să ni-l retrimiteţi semnat pe 
adresa revistacercurilor@yahoo.com.   



Cred că nu mai este nevoie să specificăm că organizatorii asigură cazarea, masa, mapa și consumabilele 
pentru participanţii la etapa finală. 
 
Exprimându-ne speranţa că veţi răspunde cât mai mulţi invitaţiei noastre, asteptăm comentariile 
si întrebările dvs. pe www.anpro.ro/Pagina Cercuri de lectură, Lecturiada elevilor 2018.  
 
Încheiem, asa cum obișnuim de fiecare dată, cu câteva informaţii despre programul „Cercuri de 
lectură”. 
1. Iniţiat ca proiect în 2004 de un grup de 20 de profesori din învăţământul preuniversitar din 12 
judeţe consiliaţi de specialiști în teoriile lecturii si didacticieni, a fost transformat în program din 
2005. Astăzi „Cercurile de lectură” a ajuns să cuprindă școli din întreaga ţară și din câteva localităţi 
din Republica Moldova, fiind selectat de două proiecte internaţionale (Eurydice, 2011, ELINET, 2016) 
ca program reprezentativ pentru practicile de literaţie din România. 
2. Scopul programului este: stimularea interesului pentru lectură în cadrul comunităţilor de elevi 
(cercuri/ateliere/clasă) prin a. apropierea empatică de literatură; b. abordarea literaturii ca fiind o 
cale de înţelegere a sensului acţiunilor umane si a propriei vieţi; c. raportarea critică la valorile 
prezente în cărţile citite. 
3. Programul se desfăsoară pe următoarele componente: a. cercuri/ateliere de lectură/scriere în spaţiu 
real sau virtual; b. programe de formare; c. proiecte de cercetare – acţiune; d. acţiuni de promovare a 
lecturii la nivel local sau naţional. 
4. În 2008, pentru a menţine legătura între participanţii la program, a fost editată „Revista cercurilor 
de lectură” cu apariţie semestrială. În 2015, datorită dezvoltării lărgirii publicului-ţintă, revista s-a 
rebranduit în „Consilierul de lectură”, cu apariţie trimestrială.  
5. Experienţele de succes precum si rezultatele proiectelor de cercetare – acţiune au fost publicate la 
diferite intervale în cele patru volume din seria Lecturiadelor, cărţi de didactică narativă a lecturii. În 
iunie 2015 a fost lansat Apelul pentru Lecturiada 5. Sărbătorile lecturii.  
6. Lecturiada elevilor se desfăsoară la nivel naţional din 2010. Din 2012 concursul este cuprins în 
Calendarul Activităţilor Educative Naţionale (CAEN). Faţă de olimpiadele școlare în care selecţia este 
individuală și se face în urma unor rezultate academice, Lecturiada elevilor este un concurs deschis, 
dând posibilitatea afirmării tuturor elevilor care activează sau nu în comunităţi de lectură de tipul 
cercurilor și atelierelor. Etapa finală este pentru participanţi, elevi și „consilieri”, prilejul unui schimb 
de experienţă la nivel naţional. În același timp, „Școala solomonarilor lui Solomon Marcus” oferă elevilor 
posibilitatea participării la ateliere conduse de specialiști (jurnaliști, ilustratori, fotografi, istorici, 
etnografi, scriitori etc.) iar consilierilor prilejul participării la sesiuni de formare/interformare pe 
problemele lecturii.  
Prin Lecturiadele elevilor urmărim formarea în timp a unei reţele naţionale de elevi și consilieri de 
lectură, capabili nu numai să să-și dezvolte pentru ei însiși calitatea de cititori, ci și să se implice ca 
voluntari în acţiuni de promovare a lecturii.  

Mai multe informaţii despre programul „Cercuri de lectură” găsiţi pe site-ul 
www.anpro.ro/Pagina cercuri de lectură 


