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CERCURI DE LECTURA – 2008 

 
 Pentru anul şcolar 2006-2007 evaluarea proiectului s-a făcut în două etape. Mai întâi, în 
octombrie, la Călăraşi, apoi la Cluj, în decembrie 2007, când s-a prezentat Raportul narativ de etapă şi 
s-a lansat Lecturiada 2, volumul ce cuprinde o selecŃie din experienŃele cercurilor pentru perioada 
2005-2007. La ambele întâlniri a fost pus în discuŃie proiectul pentru anul şcolar 2007-2008. Acesta 
urmează să se dezvolte pe următoarele componente: 

a. identificarea voluntarilor pentru extinderea proiectului în judeŃele: Bihor, Buzău, Covasna, 
Maramureş şi Satu Mare; 

b. ofertarea în continuare a cursurilor de formare (Lectura în cercuri) pentru învăŃători, 
profesori, bibliotecari, documentarişti CDI; 

c. activităŃi de promovare a lecturii în şcolile angrenate în proiect dintre care o parte vor intra 
într-un program comun (sărbătorirea Zilei lecturii în 23 aprilie şi manifestaŃiile, devenite 
deja o tradiŃie, legate de încheierea cercurilor: lansarea unor reviste şcolare care au ca 
specific lectura, promovarea cărŃilor scrise de elevi pentru colegii lor, emisiuni radio, 
videoclipuri, lectură itinerantă, activităŃi la case memoriale, site-uri etc.); 

d. continuarea formării unor reŃele pentru comunicarea celor angrenaŃi în proiect. Lista de discuŃii 
la nivel naŃional a Cercurilor va fi completată cu liste locale ori judeŃene cu interese specifice;  

e. pentru partea de cercetare didactică s-a fixat ca obiectiv comun experimentarea la cercuri a 
unor strategii de interpretare a textelor. 

 
 În continuare, voi trece în revistă activităŃi care au avut loc în perioada ianuarie-martie 2008 
ori proiecte pentru următoarele luni. 
 
ARAD 
���� Setea de carte, totuşi… 

După ce a apărut Lecturiada, le-am citit elevilor mei de la Colegiul NaŃional Moise Nicoară capitole 
întregi din carte, despre experienŃele altor elevi şi profesori. InspiraŃi, ne-am gândit să organizăm o mică 
ieşire din spaŃiul şcolii, la biblioteca comunală din Şagu, o localitate aproape de Arad. Am hotărât că vom 

face donaŃii de carte de literatură, volume 
cumpărate sau, pur şi simplu, oferite de elevi din 
propria lor bibliotecă. Aşa că, în prima sâmbătă a 
vacanŃei semestriale, pe 2 februarie, ne-am urcat 
în trenul ce avea să ne ducă la întâlnirea cu 
cărŃile.  

La Şagu totul a fost spontan, dar şi cald şi 
familiar. Am organizat cu doamna bibliotecar 
Florica Pasc un mic atelier de lectură mai mult 
sau mai puŃin dirijată, s-a vorbit despre cărŃi 
dar, mai ales, despre ce ne învaŃă ele despre 
noi înşine, despre lume şi viaŃă... De asemenea, 
elevii au fost învăŃaŃi să inventarieze cărŃi, să 
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întocmească o fişă de lectură. Am fost aşteptaŃi cu plăcinte şi sucuri, cu zâmbet şi suflet cald, 
tremurător de cald. Soba de teracotă dogora în primăria mică şi primitoare. Entuziasmul a inspirat: 
picnic cu lectură, plimbări prin librării cu sală de lectură, prin păduri pline de lectură... Încet, încet, 
cartea cheamă. Oriunde, însă, în afara spaŃiului şcolar, care inhibă, care obligă, ziceau ei, partenerii mei 
de discuŃie şi de sincerităŃi, elevii. 

Camelia Circa – Chirilă 
���� Lectura personajului 
 În zilele de 23-24 mai, la Arad, va avea loc cea de a III-a ediŃie a Festivalului Lecturii, Eu, 
cititorul. Tema din acest an a festivalului este Lectura personajului literar şi, la fel ca în anii precedenŃi, 
festivalul este o invitaŃie la lectură adresată tuturor elevilor de liceu din Arad şi judeŃ.  
 Festivalul va avea două secŃiuni:  
 1. Jurnal de lector cu titlul generic Omul din spatele personajului şi va cuprinde eseurile de literatură 
română şi comparată despre personajele preferate; 
 2. ColŃul oratorilor cu titlul „Pledoarie pentru…” şi va cuprinde discursuri libere, persuasive despre 
personaje celebre sau idei pe care acestea le-au generat. 

Toate lucrările prezentate vor fi publicate într-o carte, iar discursurile rostite vor fi înregistrate 
pe un DVD. 

Atelierele proiectate au următoarea tematică:  
Măşti ale îndrăgostiŃilor în literatură, teatru şi film 
Ce se poate întâmpla în vitrina cu personaje? 

Mirela Mureşan, coordonator al festivalului Eu, cititorul 
 
BIHOR 
� Formări în proiectul Cercuri de lectură la Oradea 
 În luna decembrie 2007 au avut loc două serii de formări în proiectul Cercuri de lectură la care au 
participat 25, respectiv 20 de cursanŃi. Printre aceştia au fost şi cinci învăŃători. În cadrul formărilor 
a fost lansată Lecturiada 2 care a fost primită cu interes. Trimitem descrieri succinte de activităŃi de 
promovare a lecturii care au fost făcute de participanŃii la cursurile de formare. 

 Adela Bradea, Dana Puşcaşu 
� Cercul de lectură – primii paşi 

În urma cursului din decembrie, am hotărât împreună cu colega de catedră, Alina Şaitoş, să 
demarăm activitatea cercului literar în şcoala noastră în colaborare cu bibliotecara şcolii, Mariana 
Nana. Având ca obiectiv principal stimularea gustului pentru lectură, în 15.01.2008 a avut loc 
lansarea în şcoală a proiectului: Călător în galaxia lecturii, moto – vechiul îndemn la lectură al lui M. 
Costin: „Că nu este alta mai frumoasă şi mai de folos zăbavă, decât cetitul cărŃilor”, iar sloganul, 
parafrazându-l pe Descartes, „citesc, deci exist!”, întăreşte motivaŃia lecturii. Pentru că am început 
activităŃile de ziua lui Eminescu, am ataşat sloganului şi un sfat eminescian: „Citeşte! Citind mereu, 
creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înŃelesul şi filosofia vieŃii”. 
Am hotărât să ne întâlnim o dată pe lună şi să discutăm pe marginea unei teme fixate în prealabil. 
Până acum am desfăşurat trei întâlniri: 

În 21.01.2008, tema a fost Biblioteca, un univers magic. Am început cu o plimbare prin bibliotecile 
lumii, am făcut lista cărŃilor citite, am întocmit o nouă listă de lectură. Am intenŃionat să stimulăm 
interesul elevilor prin prezentarea unor fragmente de text, subiectul cărŃilor alese fiind ,,ucenicia 
într-ale cititului/scrisului”: Anii de ucenicie, M. Sadoveanu; Memorii (Cele dintâi lecturi), Romanul 
adolescentului miop, M. Eliade; ViaŃa ca o pradă, M. Preda; Cea dintâi învăŃătură, N. Iorga. 

În 29 februarie am făcut o vizită la Biblioteca JudeŃeană Gheorghe Şincai din Oradea, stabilind 
un parteneriat cu această instituŃie.  

În 31 martie l-am omagiat pe scriitorul Nichita Stănescu, vizionând materiale power point – 
fotografii ale autorului, un interviu al acestuia, recitări de versuri în lectura scriitorului, o prezentare a 
rolului poeziei lui N. Stănescu făcută de N. Manolescu; recitări şi interpretări ale unor poezii stănesciene. 

În aprilie ne-am propus să marcăm Ziua Mondială a CărŃii  prin discuŃii despre importanŃa lecturii, 
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crearea unor metafore care să definească rolul cărŃilor în viaŃa noastră. Moto va fi mărturisirea lui Nichita 
Stănescu: ,,CărŃile sunt pentru mine ceea ce este iarba pentru pământ, ceea ce sunt peştii pentru mare, 
ceea ce sunt păsările pentru cer, ceea ce sunt cuvintele de dragoste pentru om...” 

În 21 mai vom marca şi Ziua Mondială a Culturii cu discuŃii despre activitatea literară a 
scriitorilor: O. Goga, G. Coşbuc, I. Agârbiceanu (scriitorii lunii mai). 

Sanda Hălmăjan, S08. Nr. 11, Oradea  
���� Teatrul pentru tineri, tineri pentru teatru 

La Colegiul Tehnic Mihai Viteazul din Oradea, în cadrul activităŃii cercului de lectură Exploratorii 
ficŃiunii, coordonat de Alina Balaj şi Adela Bradea, în 20 februarie 2008 a avut loc o întâlnire cu actorii 
trupei de teatru Iosif Vulcan, Oradea. IniŃiativa s-a concretizat într-un parteneriat, Teatrul pentru tineri, tineri 
pentru teatru. Astfel, opt tineri actori (Anca Sigmirean, Angela Tanko, Adela Lazăr, Mirela NiŃă-Lupu, 
Ioana Dragoş Gajdo, Şerban Borda, Sorin Ionescu şi Adrian Locovei) au citit, timp de o oră, fragmente 
– declaraŃii de dragoste – din câteva piese celebre din literatura română şi din cea universală: Visul unei 
nopŃi de vară, Romeo şi Julieta, Îmblânzirea scorpiei de William Shakespeare, O noapte furtunoasă, D’ale carnavalului 
de I. L. Caragiale şi ChiriŃa în provincie de Vasile Alecsandri.  

Activitatea a fost urmată de un dialog între elevi şi actori, având ca teme importanŃa lecturii în 
devenirea noastră, dar şi în meseria de actor, lectura şi interpretarea unui text, importanŃa teatrului 
în societate, aspecte legate de dramatizarea romanului Maitreyi în interpretarea actorilor orădeni pe 
scena Teatrului de Stat ş.a. 

Impactul asupra elevilor a fost neaşteptat, dar cert, unul pozitiv. De aceea, actorii teatrului 
şi-au propus extinderea proiectului şi în alte licee. 

Adela Bradea 
 

� CărŃile educă spiritul 
 

 
Cercul de lectură al Grupului Şcolar Andrei Şaguna, Oradea, e 

rezultatul unui curs care ne învaŃă să credem că elevii încă mai pot fi 
atraşi către lectură. Cele trei profesoare care am participat la curs ne-
am hotărât să încercăm. După chestionare, analize, discuŃii, afişe, am 
decis să stabilim o primă întâlnire.     

Am ales ca motto versurile melodiei Instigare la cultură, a 
formaŃiei ParaziŃii: „ViaŃa-i o carte deschisă, deschide-Ńi mintea, 
învaŃă / O carte citită te ajută să te descurci altfel în viaŃă!” Nu le-
am oferit niciun detaliu mizând pe curiozitatea lor. Impactul asupra 
lor a fost pozitiv. 

Prima întâlnire a avut ca scop prezentarea cercului, a activităŃilor 
şi stabilirea unei liste de lectură. Bibliotecara şcolii a adus o mulŃime 
de cărŃi din diferite domenii, iar elevii au avut posibilitatea să-şi 
aleagă ce cărŃi au dorit. Şi-au ales cărŃi cu tematică specifică vârstei 
lor: Adina Popescu, Ghidul adolescentului, Mircea Eliade, Romanul 

adolescentului miop, Al. Dumas, Cei trei muşchetari etc. Spre surprinderea noastră, unii elevi au ales chiar 
mai multe cărŃi. 

S-a stabilit următoarea întâlnire şi miza acesteia. Cel care va convinge cât mai mulŃi colegi să citească 
o carte, va fi răsplătit cu un premiu. Aşteptăm cu 
nerăbdare să vedem ce au citit, ce impact a avut cartea 
asupra lor şi cum îşi vor convinge colegii să citească. 

A doua întâlnire va avea loc în sala de sport pentru 
că avem în plan exerciŃii!. De imaginaŃie însă! Pornind 
de la citate pregătite special, elevii îşi vor imagina 
continuarea... Tot atunci, vom încerca să găsim 
posibile definiŃii ale lecturii, pe care le vom împrăştia 
prin şcoală de ziua cărŃii (23 aprilie). 

Cercul îşi propune pe viitor şi o apropiere a 
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elevilor de poezie, prin organizarea unor activităŃi de citit, recitat, de realizare de prezentări 
multimedia.  

Avem o mulŃime de planuri: vizite la case memoriale, comemorarea unor autori, redactarea de 
materiale ale cercului, invitaŃi, însă ne vom adapta pe parcurs, în funcŃie de elevi. 

Sperăm ca cercul nostru să aibă viaŃă lungă, iar rezultatele să se vadă în timp!  
Ramona Stroie, Angela Bungău, Adriana Matiu 

 
���� Beiuş, Festivalului NaŃional de poezie Gheorghe PituŃ 
 Anul acesta, de 1 aprilie, împreună cu un grup de elevi, iubitori în special de literatură, dar şi de 
muzică, ne-am adunat aici, la Beiuş, la bustul poetului, ca să citim din versurile sale şi ale prietenului 
său, Nichita Stănescu.  
 Odată cu iniŃierea cercului de lectură ne-am propus să participăm la astfel de evenimente cât 
mai des! A fost o activitate de lectură, de selectare a repertoriului după teme familiare: natura, 
pădurea, arta poetică şi de adaptare a versurilor la o linie melodică originală. Am lăsat deoparte ideea 
că tinerii uită azi de suflet... de cărŃi... de poeŃi! Am spune că sunt printre ei dintre aceia care nu pot 
să trăiască în lipsa lor.  

Ioana Schilinka şi Elena Ojică, Colegiul NaŃional Samuil Vulcan, Beiuş 
 
� Ziua internaŃională a cărŃii pentru copii 

Pe 2 aprilie a fost ziua lui Andersen, declarată Ziua internaŃională a cărŃii pentru copii. La Casa 
Corpului Didactic, profesoarele care au urmat cursul Cercuri de lectură şi care lucrează cu elevi de 
gimnaziu au marcat această zi prin trei manifestări. 

Şapte echipaje de la şcoli orădene au participat la concursul de ilustraŃie pentru proză scurtă. 
ConcurenŃii au primit o poveste şi au avut o oră şi jumătate la dispoziŃie pentru a realiza o ilustraŃie 
cât mai sugestivă la text pentru a incita la lectură. Juriul, format din profesori de desen şi artişti 
plastici de la Colegiul NaŃional E. Gojdu, a premiat trei lucrări pentru expresivitate, tehnică şi 
sensibilitate.  

În acelaşi timp, într-o altă sală a CCD s-a desfăşurat un concurs de lectură. ConcurenŃii au 
interpretat expresiv un text pregătit în prealabil.  

IlustraŃiile împreună cu textele ilustrate vor fi legate într-un volum colectiv şi vor fi folosite 
pentru a face lobby pentru lectură în şcoli. Şi într-un caz şi în altul, trei echipaje au fost premiate 
pentru expresivitate, complexitatea mesajului şi sensibilitate. 

Timp de două săptămâni, la CCD Bihor, are loc o expoziŃie de benzi desenate realizate de 
copii din şcoli orădene tot ca ilustraŃie de carte pentru copii. Cei care vizitează expoziŃia sunt invitaŃi 
să depună într-o urnă un buletin de vot cu numărul lucrării care l-a convins să citească. 

Toate cele trei manifestări sunt reunite sub titlul generic Vino să visezi cu mine! (detalii şi poze pe 
ovidan, rubrica Ziua lui Andersen la CCD).  

Dana Puşcaşiu 
BUZAU 
���� Zilele CărŃii la Buzău  
 ActivităŃile se vor desfăşura timp de două zile în cadrul unui parteneriat dintre Colegiul 
NaŃional M. Eminescu şi Colegiul B.P. Hasdeu, Buzău. Obiectivele sunt: promovarea lecturii într-o 
manieră ludică, protest simbolic împotriva celor care nu citesc şi provocare la exprimarea opiniei. 
I. Data: luni 14.04.2008 
Titlul activităŃii: Poezia noastră online 
Tipul activităŃii: interactivă, pe internet 
SpaŃiul desfăşurării: online, adresele de mess 
Grup Ńintă: elevi şi profesori din listele de messenger 
ActivităŃi:  
a. pe parcursul unei zile vom trimite celor din lista de messenger poezia noastră preferată, cu o 
scurtă motivare (ex. „descoperită recent...”), cu solicitarea de a primi înapoi, de la cei contactaŃi, 
poezia lor preferată; 
b. vom aduna poeziile primite şi vom alcătui o „junimistă” antologie de poezie. 
II. Data: marŃi 15.04.2008, ora 12.30  
Tipul activităŃii: Happening (modalitate modernă de comunicare) – Ei nu citesc, dar noi mai citim! 
Locul desfăşurării: curtea şcolii, în două locaŃii simultan 
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Grup Ńintă: elevi şi profesori 
ActivităŃi:  
– timp de 5 minute, toŃi cei care doresc, elevi şi profesori, vor citi dintr-o carte în curtea şcolii (silent 

reading); activitatea este anunŃată dinainte, astfel încât să poată participa oricine doreşte. 
–  

Mihaela Nicolae 
 
CLUJ 
� Seminarul Efectele reformei Bologna asupra formării profesorilor 
 În 23 ianuarie 2008, în cadrul unor ateliere, mese rotunde şi dezbateri organizate de ALSDGC 
(AsociaŃia Lectura şi Scrierea pentru dezvoltarea Gândirii Critice), UBB, şi IRA (International 
Reading Association) a fost prezentat proiectul Cercuri de lectură.  
 ReŃinem un fragment din motivaŃie: 
 a. Formula cercurilor serveşte interesele elevilor pentru că: 
- permite valorificarea lecturii de tip cursiv, lectura  cititorului concret, real, ceea ce nu se face decât 
rareori în clasă, profesorul fiind preocupat de lectura de tip metodic/analitic, singura valorizată prin 
examene; 
- valorifică alte cărŃi care nu intră în bibliografia şcolară, (cărŃi ale unor autori contemporani, nu 
neapărat lecturi canonice, dar care prezintă interes pentru alte raŃiuni decât interesul strict şcolar); 
- oferă posibilitate de socializare, de grupare a elevilor în jurul unor idei care ar lărgi sau, poate, ar 
configura în alt fel sistemul lor de valori. 

„Ideea de a mă întâlni cu alŃi copii de vârsta mea, de a discuta despre cărŃi, de a-mi spune părerea 
direct, fără frica de a lua o notă mică, mi s-a părut grozavă.” (Sabina) şi „ Mie îmi place uneori să-mi 
imaginez că stăm pe treptele Academiei, în Grecia antică, aflându-ne în căutarea adevărului. Oricum ar 
fi, acest cadru în care minŃi iscoditoare încearcă să dea capăt unor probleme general-umane m-a făcut 
din start să răspund afirmativ invitaŃiei de a participa la cerc.” (Adrian).  

b. Formula cercurilor serveşte interesele profesorilor pentru că: 
- este un bun prilej de a observa din interior interesele (sau cauzele lipsei de interes) pentru lectură 
ale elevilor, obŃinând date ce le-ar permite pentru viitor o discretă (şi democratică!) modelare a 
viitorului cititor; 
- poate contribui la o schimbare a concepŃiei despre rostul predării literaturii; strategiile 
experimentate la cercuri s-ar putea folosi şi în clasă, în scopul „liberalizării” actului didactic, înŃeles 
de mulŃi elevi, dar şi de mulŃi profesori ca o parcurgere plicticoasă a unui algoritm – aproximativ 
acelaşi de la clasa a IV-a până la a XII-a. De altfel, majoritatea participanŃilor la proiect recunosc că 
s-a produs o schimbare în modul de abordare a literaturii în clasă. 

Răspuns la un chestionar cu privire la motivele pentru care  ar continua activitatea în proiectul Cercuri 
de lectură:  
„a. suntem responsabili de ceea ce vor deveni aceşti tineri; suntem datori să le facilităm accesul la 
CARTE; 
b. simŃim noi înşine golul lăsat de absenŃa cărŃii în viaŃa cotidiană; 
c. nu-i putem priva pe aceşti copii de împlinirea prin lectură; 
d. nu am avea niciun drept să mai protestăm împotriva robotizării lor, dacă nu le-am oferi o alternativă: 
cea a meditaŃiei la frumuseŃea, la unicitatea şi la dramele acestei lumi a căror cunoaştere ne-o mediază 
literatura.” (Ana Boariu, profesoară de limba şi literatura română, Şcoala nr. 8, Mediaş)  
 

���� Program de formare la Cluj  
 În lunile ianuarie-martie 2008 a avut loc programul de formare Lectură metodică/Lectură cursivă 
(44 de ore) oferit prin Casa Corpului Didactic, Cluj. Au participat 24 de profesori de limba şi 
literatura română şi profesori de limbi moderne din judeŃul Cluj.  
 
���� Cerc de lectură în Luna de Sus 
 Cercul a fost organizat în urma participării la cursul de formare Lectură metodică/Lectură cursivă. 
Până în prezent, au avut loc trei întâlniri. Cea dintâi a avut caracter preponderent organizatoric 
(enunŃarea scopului întâlnirilor, înscrierea informală în cerc – prin intermediul unei cărŃi ca element 
de recunoaştere a pasiunii de a citi, realizarea unei liste iniŃiale de lecturi, alegerea cărŃii ce urma să 



E V E N I M E N T E   

PERSPECTIVE 

132
citită/desenată/interogată). 
 Chemarea noastră a avut succes căci la a doua întâlnire au venit şi alŃi copii, noi aflându-ne în 
situaŃia de a nu avea suficiente copii după textul ales, Povestea fără sfârşit de Michael Ende. Oricum, 
întâlnirea a fost fructuoasă; unii elevi au manifestat un real interes pentru carte. La această întâlnire 
le-am pregătit copiilor un portofoliu detaliat despre cum să-şi alcătuiască jurnalul de lectură, un 
minighid cuprinzând sarcini de lucru variate şi interesante care să le permită să „prindă” firul unei 
cărŃi indiferent de exerciŃiul pe care îl au sau nu-l au deocamdată în privinŃa lecturii. Dezarmantă ne-
a părut absenŃa majorităŃii copiilor la cea de-a treia întâlnire. Au participat doar şapte eleve, este 
adevărat, unele extrem de dornice să-şi primească copia sau să aibă chiar cartea.  
 Nu-i nimic, mergem mai departe, aşteptăm o nouă săptămână să vedem hărŃile care ar trebui 
să se nască din lectura geografiei din Fantazia, Ńara cărŃii fără sfârşit. Ne-am gândit să nu-i 
abandonăm nici pe copiii care nu au mai venit la cea de-a treia întâlnire şi să-i recâştigăm prin 
lectura de 15 minute practicată la clasă şi prin completarea jurnalului, valorificând impresiile de prim 
moment din timpul lecturii, raportarea la experienŃa proprie de viaŃă, pornind de la universul 
familiei şi al şcolii pe care cartea îl zugrăveşte atât de bine prin eroul ei, Bastian.  

Ramona Mădăras şi Monica ScripeŃ, Şcoala Generală, Luna de Sus 
 
���� Trăieşte-Ńi visurile printr-o carte! 
 Ca în anii anteriori, elevii şi profesorii din judeŃul Cluj, la fel ca toŃi cei din Ńară  implicaŃi în 
proiect, organizează activităŃi de amploare menite să marcheze „închiderea” pentru trei luni a 
cercurilor de lectură din şcoală şi „deschiderea” cercurilor de vacanŃă.  
 În 23 aprilie se sărbătoreşte Ziua Mondială a CărŃii. Tot în aprilie 2008 se împlinesc patru ani de 
când a început să funcŃioneze proiectul Cercuri de lectură. Acesta este contextul în care dorim ca 
activităŃile din acest an şcolar să se desfăşoare într-un mod deosebit. Preluăm din proiect: 
 „ActivităŃile se vor desfăşura în două etape:  
I. Săptămâna CărŃii şi Ziua lecturii 
17-23 aprilie 2008, în şcolile din judeŃ: 
• începând cu 17 aprilie 2008 se vor organiza activităŃi variate pentru promovarea lecturii cu 

implicarea unui număr cât mai mare de elevi din toate clasele, învăŃători, profesori, bibliotecari, 
părinŃi;  

• data de 23 aprilie, Ziua Mondială a CărŃii, va fi marcată prin activităŃi festive. Facem câteva 
sugestii pentru astfel de activităŃi: concursuri de tipul cel mai bun afiş publicitar de promovare a 
lecturii, „carta cititorului”, manifeste „pro lectura”, „recunoaşteŃi autorul”, „recunoaşteŃi 
personajul”, târguri de carte, reparare de cărŃi uzate, cronici, recenzii, jurnale de lectură, 
portofolii, prezentări pentru coperta a IV-a, ilustraŃii pentru cartea preferată, recomandări de 
cărŃi prin „scenarii originale”, activităŃi de tipul: „toată şcoala citeşte”, maraton al lecturii etc. 

II. Concursul de proiecte: În şcoala noastră se citeşte... 
24 mai 2008, Grupul Şcolar de Chimie Industrială, Terapia, str. Horea, Cluj 
• în data de 24 mai, la ora 9:00, va avea loc întâlnirea participanŃilor la concurs; 
• fiecare şcoală participantă va fi reprezentată de un grup de cinci elevi şi profesorul coordonator; 
• începând cu ora 10:00, într-un cadru public, vor fi prezentate proiectele (activităŃile de 

promovare a lecturii), pe cele trei cicluri – primar, gimnazial şi liceal – în faŃa unui juriu alcătuit 
deopotrivă din elevi şi cadre didactice; 

• ierarhia se va stabili în funcŃie de:  
a. valoarea şi impactul activităŃilor de promovare a lecturii în şcoală în săptămâna 17-23 aprilie;  
b. prestaŃia grupului în faŃa audienŃei;  

• la ora 15:00 se va face premierea celor mai bune prestaŃii; 
• activităŃile şi materialele cele mai interesante vor fi promovate printr-o revistă online.  
 În cadrul concursului se vor face prezentări de carte, vor avea loc întâlniri cu scriitori. De 
asemenea, vor fi organizate standuri de carte, expoziŃii de postere, fotografii, afişe ori jurnale de lectură.”  

Corina Dindelegan, LuminiŃa Medeşan 
 
IALOMITA 
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� Despre cercul nostru de lectură 
 Am început activitatea cercului în şcoală, într-o sală multimedia nou amenajată, unde copiii au 
putut urmări imagini cu videoproiectorul, imagini care reprezentau locuri inedite de citit, care au 
devenit pretextul creării unor texte descriptive, apoi narative, din perspective diferite, prilejuind 
exerciŃii de imaginaŃie deosebite.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Am încercat să variem locurile de lectură, în funcŃie de tema aleasă: Muzeul de Istorie Naturală 
Grigore Antipa pentru a „simŃi” atmosfera din O lume dispărută de A. C. Doyle, Winetou de Karl 
May, Cartea junglei şi A doua carte a junglei de R. Kipling, Fram, ursul polar de Cezar Petrescu, 20 000 de 
leghe sub mări de Jules Verne. 

 
De Ziua Mondială a Francofoniei (20 martie 2008), am realizat o activitate interdisciplinară, 

împreună cu catedra de limba franceză, la care copiii au citit texte de autori francezi, am discutat, au 
făcut lectură predictivă şi au ilustrat textele cu imagini din FranŃa, căutate pe Internet. 

 
Am reuşit să molipsesc şi învăŃătoarele de bucuria promovării lecturii, încât, pentru a stimula 

imaginaŃia în vederea producerii de text de tipul „alt final al poveştii”, „ce aş face dacă aş fi în 
locul...”, „scrisori către personaje”, am mers cu copiii de la primar la Teatrul Ion Creangă, unde am 
vizionat De-aş fi ScufiŃa Roşie, Motanul ÎncălŃat, Păcală, transpuneri moderne ale poveştilor 
binecunoscute. Scrierea textelor a început chiar la McDonald’s, unde au luat prânzul. 
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Am fost şi la Târgul de CărŃi Gaudeamus, de unde am cumpărat cărŃi, pe care le-am şi citit. 

 
 
 De Ziua Mondială a CărŃii, plănuim activităŃi de amploare: concursuri, puneri în scenă a unor 
texte citite, lectură-maraton, un parteneriat cu Biblioteca Municipală Urziceni şi multe, multe altele 
cu care vă voi Ńine la curent de îndată ce vor prinde contur.  

Elena Brânduşa Bătărigă, Şcoala cu clasele I-VIII, Roşiori 
 
 
MARAMURES 
���� Festivalul Primăvara PoeŃilor 2008, la Sighetu-MarmaŃiei 
 Festivalul Primăvara 
PoeŃilor/Printemps des 
Poètes, aflat la ediŃia a IV-
a în România, s-a 
desfăşurat anul acesta 
între 10 şi 25 martie. 
Peste 60 de Ńări au 
participat la această 
sărbătoare a poeziei!  
 Noi, aflaŃi la prima 
ediŃie, am înŃeles Primăvara 
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poeŃilor ca pe o readucere în faŃa elevilor a poeziei, în general, şi a poeŃilor maramureşeni în special. 
 Pe parcursul a 10 zile, în cadrul festivalului, în liceul nostru „s-au întâmplat” concursuri, ateliere, 
dezbateri, recitări... Dintre activităŃi:  
- Poeziile prind culoare – au circulat prin liceu, pe toată durata cursurilor, poezii ale poeŃilor 
maramureşeni, transcrise pe foi colorate.  
- Ce este un poet ? – prezentare realizată de liceeni pentru preşcolari. Liceenii au fost invitaŃii celor 
mici pentru a le explica, pe înŃelesul lor, ce este un poet... Au fost alese cu grijă texte care să-i atragă 
pe micuŃi. S-au recitat poezii şi de către cei mari şi de către pitici. 
- Joc-concurs de creaŃie poetică – ateliere de creaŃie : haïku, slam, cvintet. Sălile de clasă s-au transformat 
pentru o zi în adevărate ateliere de creaŃie, în „scene” ale unor recitări memorabile. Am râs, ne-am 
jucat, am învăŃat lucruri noi…  
- Realizarea de afişe referitoare la poeŃi, poezie, festival – ateliere. A fost o zi în care am afişat o parte din 
produsele noastre.  Coridoarele au prins si ele culoare…  
- Poezie pe mai multe voci – activitate desfăşurată la Biblioteca franceză într-o seară de joi, cu zăpadă şi 
viscol... La Biblioteca Franceză am petrecut o frumoasă seară de poezie: s-au recitat poezii în 
română, engleză, franceză; s-au creat texte originale; s-a tradus şi s-a cântat.  
- Concurs de poezie – cu probe şi diplome adevărate! Juriul a fost format din elevi din diferite clase. 
S-au recitat texte nestudiate ale poeŃilor cunoscuŃi. Cei înscrişi în concurs aveau de recunoscut 
autorul şi, eventual, titlul poeziei. După premiere s-a recitat din opera poeŃilor maramureşeni.  
- Poeme oferite trecătorilor – bine intraŃi în lumea poeziei, elevii noştri au ieşit în stradă, să ofere o 
bucăŃică din trăirile lor şi trecătorilor...  
 Cu ieşirea în stradă am încheiat noi, pentru noi, festivalul.. Elevilor le părea rău că nu 
continuăm. Poate că ei, elevii noştri, cărora nu le mai este frică de poezie, ne vor da puterea de a 
duce mai departe acest proiect pe care l-am îmbrăŃişat cu drag. 

Catedra de Limba şi Literatura Română, Liceul Regele Ferdinand 
 
SIBIU 
���� Scrisoare de la Mediaş 
 Cursurile de formare Ńinute la Mediaş s-au dovedit stimulative pentru participanŃi. La grădiniŃa 
„Bucuria copiilor”, educatoarea Victoria Ciulea şi colegele ei au colaborat cu părinŃii, alcătuind 
minibiblioteci pentru copiii 
din fiecare grupă. CărŃile au 
fost aduse de cei mici şi în 
fiecare zi se face un sfert de 
oră de lectură, după care se 
fac dramatizări, punându-se 
accentul pe valori şi atitudini, 
dar având în vedere şi 
aspectul ludic. 
 La Şcoala Nr. 8 se des-
făşoară în acest an patru 
cercuri de lectură. Trei dintre 
acestea sunt la ciclul primar 
(Aventură cu lectură, învăŃă-
toare Lucia Braşoveanu şi 
bibliotecara Daniela Mircea; 
Cartea – prietena mea, învăŃă-
toare Adriana Iuraşcu; Citim 
şi recităm expresiv, învăŃătoare 
Oltean Maria) şi unul la 
gimnaziu (În căutarea fericirii, 
Ana Boariu). Lista de cărŃi a fost alcătuită la fiecare cerc împreună cu copiii. S-a Ńinut cont şi de 
listele propuse în Lecturiada II. S-au citit şi se citesc poezii, basme, fabule, poveşti, povestiri, iar 
copiii fac ilustraŃii pornind de la texte, scriu finaluri de poveşti, fac procesele eroilor pozitivi sau 
negativi, joacă rolurile personajelor, fac hărŃi ale călătoriilor imaginare. 
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 La cercul În căutarea fericirii am citit basme, începând cu TinereŃe fără bătrâneŃe. La rândul lor, 
copiii au scris povestea FetiŃa/Băiatul care căuta fericirea, iar textele au fost strânse într-o cărticică, 
ilustrată tot de ei. S-au citit şi alte texte despre căutarea fericirii, despre drumuri iniŃiatice. Le-am dus 
copiilor cartea Cea mai frumoasă istorie a fericirii de Andre Comte-Sponville, Arlette Farge şi Jean 
Delumeau din care am selectat fragmente pe înŃelesul lor. Deviza noastră este: „Fericirea nu este la 
capătul drumului, ea este chiar drumul”. Aşa că vă trimitem salutări de pe drumul fericirii. 

Ana Boariu, Şcoala nr. 8, Mediaş 
 
SUCEAVA 
���� Lansarea volumului Lecturiada 2 la Fălticeni 

Volumul Lecturiada 2 – Cercuri de lectură s-a lansat la Colegiul Tehnic Mihai Băcescu, pe 15 
ianuarie 2007, în cadrul programului de activităŃi derulat în cadrul Proiectului NaŃional O carte pentru 
şcoala mea. Obiectivele evenimentului au fost: 

� sărbătorirea a 158 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu; 
� lansarea volumului Lecturiada 2 – Cercuri de lectură (cu o prezentare a activităŃilor derulate la 

Colegiul Tehnic Mihai Băcescu, Fălticeni); 
� deschiderea oficială a Clubului de lectură Consilieri de lectură (cu implicarea voluntară a 

elevilor şi profesorilor din şcoala noastră); 
� promovarea lecturii prin derularea activităŃii InvitaŃie la lectură (cele mai reprezentative 

poezii eminesciene şi citate ale criticilor despre viaŃa şi activitatea poetului Mihai 
Eminescu). 

Lansarea volumului Lecturiada a stârnit interesul profesorilor de alte specializări, opinia acestora 
fiind aceea că activitatea AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba Română s-a făcut deja 
recunoscută la nivel naŃional şi că ea reprezintă un model de urmat pentru toŃi profesorii. 

Constantin-Bogdan Feştilă  
( http://proiect-carte.ablog.ro/2008-01-16/lansare-de-carte-lecturiada-cercuri-de-lectura-2.html ) 

 
VRANCEA 
� Proiectul Conexiuni sau interfeŃele lecturii 

Proiectul, iniŃiat de profesorii de la Şcolile Ştefan cel Mare şi Alexandru VlahuŃă din Focşani 
precum şi de Inspectoratul JudeŃean Vrancea (Elena Aluculesei, inspector de specialitate), este 
sprijinit de Consiliul local Focşani, Biblioteca JudeŃeană Duiliu Zamfirescu, Casa Corpului Didactic 
şi de FundaŃia pentru artă Step by Step.  

IntenŃia noastră este de a derula o serie de ateliere ori alte activităŃi de promovare a lecturii 
(licitaŃii afective, debate-uri), atât separat, cât şi în colaborare cu elevii şi profesorii de la Şcoala 
Mihai Eminescu din GalaŃi, Şcoala Ion Creangă din Buzău şi Şcoala Bruce T. Lindley din oraşul 
Burlington, Ontario, Canada.  

Practic, activităŃile permanente au debutat din decembrie 2007. La începutul lunii martie 
proiectul a fost lansat şi la Şcoala Ion Creangă din Buzău iar prima activitate „la vedere” a avut loc 
tot în luna martie 2008, cu prilejul Zilei Mondiale a Poeziei. 

Mariana, Raneti, Nicoleta Hristu, Focşani  
 
REPUBLICA MOLDOVA 
� „Lectura este o formă a fericirii”. Cercuri de lectură la Briceni 

Ideea înfiinŃării unui cerc de lectură în liceul în care activez îşi are originea încă din vara anului 
2006, când am acumulat o primă experienŃă la Sinaia, mai apoi, aprofundată în vara anului 2007, la 
Olimp. Ceea ce am acumulat la Cursurile de perfecŃionare, organizate de Institutul Cultural Român şi 
ANPRO, a fost completat pe parcurs cu lectura primei Lecturiade.  

Trebuia să pornesc de la ceva, iar acel ceva am încercat să-l caut în specificul elevilor pe care îi 
instruiesc, să Ńin cont de doleanŃele, preferinŃele şi interesele lor. 

Astfel, sfârşitul lunii ianuarie a fost semnificativ prin faptul că, am reuşit să ne întrunim într-o 
primă şedinŃă a cercului la care, prin acord cu elevii, am citit şi discutat din opera lui I. DruŃă. Elevii 
au fost aşteptaŃi în sala de clasă, cu expoziŃia de cărŃi a autorului, portrete, un motto semnificativ şi... 
bomboane. Am creat un climat favorabil pentru a se simŃi liberi, descătuşaŃi, iar pentru a-mi aduna 
date pentru obiceiurile, interesele de lectură şi locul lecturii în viaŃa lor, le-am propus completarea 
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unui chestionar. 

După o discuŃie introductivă despre rolul cărŃii în viaŃa fiecărui om, despre primele lor lecturi, 
am pornit într-o călătorie imaginară în łara Moldovei prin satul copilăriei lui Ion DruŃă, Horodişte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Am pornit la drum zece elevi din clasa a VIII-a şi trei profesori. La început fiecare a notat pe 
fişe aşteptările de la această călătorie, fixându-le pe tablă într-un ciorchine: „Aş dori să aflu cât mai 
mult despre viaŃa marelui scriitor.”; „Aştept să revăd locurile copilăriei scriitorului, casa părintească, 
ograda.”; „Doresc să aflu cât mai mult despre activitatea scriitorului, ce l-a făcut să devină un 
scriitor cu renume”.  
 La început mi s-a părut prea simplu textul autobiografic Horodişte de I. DruŃă pentru elevii 
clasei a VIII-a, dar am observat interesul pentru fragmentele alese pentru lectură (anturajul familiei, 
chipul mamei, anii de şcoală, atitudinea copilului I. DruŃă faŃă de dascălul său, primirea unei medalii 
pentru succese meritorii la învăŃătură, primul contact cu cărŃile pe care i le trimitea bădiŃa Gheorghe 
din Bucureşti din timpul serviciului militar şi modul în care citea „literatura de bulevard”, plecarea 
din sat a familiei etc.). 
 Momentul culminant al discuŃiei de după lectură a fost acela în care elevii au identificat situaŃii 
similare cu cele din Amintirile... lui I. Creangă ori au remarcat atitudinea faŃă de învăŃător a lui DruŃă, 
comună cu a lui M. Sadoveanu, pasiunea pentru lectură asemănătoare cu a lui M. Eliade. Bucuria 
elevilor a fost mare atunci când au descoperit în rândul profesorilor din şcoala noastră un consătean 
al scriitorului, domnul Victor Semeniuc, profesor de fizică, iubit de copii pentru spiritul umorului.  
 După epuizarea celor două ore, nimeni nu se grăbea să plece. Aşteptările, din spusele lor, s-au 
realizat pe deplin. Călătoria prin intermediul lecturii le-a plăcut mult, de aceea elevii au hotărât că 
vor face reclamă cercului, iar la întâlnirea următoare fiecare va veni cu o carte proprie pe care o vor 
prezenta colegilor.  
 ExperienŃa de lectură cu clasele superioare, mai ales cu cei din clasa a XII-a e o altă poveste. 
Nu am reuşit să ne întrunim la un cerc în afara orelor din lipsă de timp, dar fiecare lecŃie de limbă şi 
literatură română începe cu discuŃia despre lecturile lor. Am recomandat elevilor site-urile cărŃi 
X6.ro, LiterNet. Am împrumutat cărŃile din biblioteca personală unei eleve care a dorit să citească 
din literatura contemporană.  
 Într-o zi am observat că toate elevele s-au strâns în pauză la masa mea de lucru şi m-am 
bucurat că fiecare dintre ele a dorit să împrumute câte o carte din biblioteca proprie. După reclama 
făcută de către eleva Mihaela Gîncu cărŃii De ce iubim femeile de M. Cărtărescu, în clasă se citeşte tot 
mai mult: Parfumul, FetiŃa care iubea chibriturile, Caltaboşul, Fata cu cercel de perlă, Cartea de nisip, Femeia în 
roşu... 

Aliona Caduc,  
Liceul Teoretic nr. 2 Briceni, Republica Moldova  

 
 N.B.: Am selectat doar o parte din materialele care au circulat pe listele de discuŃii, dând 
prioritate cercurilor nou înfiinŃate.  

Monica Onojescu, 
coord. proiectului Cercuri de lectură 
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EVENIMENTE PE SCURT 

Zadarnic şterge vremea...,  
Editura FundaŃiei ,,Moise Nicoară”, Arad, 2008 
 

Apărută în format liliputan, ediŃia specială a revistei ,,Laboremus” 
(publicaŃie semestrială a elevilor din Colegiul NaŃional Moise Nicoară) 
reuneşte creaŃiile câştigătoare ale concursurilor desfăşurate în Zilele 
Eminescu: ,,De vorbă cu domnul Eminescu” şi ,,Imagini eminesciene”.  

Elevii de gimnaziu au ales formule diverse pentru întâlnirea cu poezia 
eminesciană – de la scrisori adresate poetului, la eseuri libere, la interviuri 
şi la texte ficŃionale. Cu o sinceritate specifică vârstei, departe de locurile 
comune (greu de evitat atunci când este vorba despre un poet despre care 
s-a scris atât de mult), elevii din ,,Moise Nicoară” au dovedit încă o dată 
că receptorul este cel care poate da sens operei. Ce mărturisiri mai poate 
face Eminescu de dincolo de timp? Ce îi poate comunica unui 
adolescent? Iată câteva exemple: ,,Sunt un singuratic, este adevărat, însă doar în acest fel pot asculta 
vocea inimii mele... Fiind o visătoare, l-am înŃeles. Fiecare om caută în felul său perfecŃiunea. 
Eminescu spera la împlinirea sufletească şi la o lume mai bună. Scrisul este arma prin care se poate 
afirma, fără frică sau limite. Această putere nu îi poate fi luată, iar el era conştient de acest fapt.” ,,Scriu 
din plăcere. Iubesc să scriu. Pe foaia de hârtie îmi pot crea lumea mea, sunt liber...” (Andreea Cazan, 
clasa a VIII-a B). ,,Mi-am dat seama că nu contează timpul şi spaŃiul... Contează că el parcă pătrunde 
în inima ta şi îŃi inspiră dragoste faŃă de ce scrie, parcă-Ńi citeşte gândurile, parcă pătrunde în timp şi îşi 
dă seama de ceea ce vor iubi oamenii...” (Francesca, clasa a V-a A). 

Evaluate de pictorul arădean Mihai Takacs, lucrările participante la concursul ,,Imagini 
eminesciene” ilustrează moduri diferite ale receptării creaŃiei eminesciene – de la reprezentarea 
inocentă, la pictura cu note impresioniste. Artistul arădean a apreciat atât existenŃa unor formule 
personale de abordare, cât şi  simŃul estetic şi siguranŃa execuŃiilor.  

Cristina HanŃ, Arad 
 
 
Zilele Colegiului NaŃional Mihai Eminescu 
Cartea mea preferată: Lectura  
simpozion judeŃean 
 
 Mi s-a părut întotdeauna că şcoala unde am învăŃat şi unde am devenit profesoară are o 
frumuseŃe aparte,  holuri ample, sonore, luminate de candelabre, scări negre, de marmură, 
şerpuitoare, amfiteatrul îmbrăcat în pluşuri grele, verde-oceanic, de sală de teatru. Şi mai are ceva 
deosebit acest colegiu buzoian care poartă numele lui Eminescu: oameni calzi, elevi şi profesori, 
deopotrivă, cărora le place să citească şi să stea de vorbă despre cărŃi. Simplu, ca între prieteni, aşa 
cum s-a întâmplat şi pe 15 ianuarie 2008. Ne-am adunat în amfiteatru, la ora 10.00 – radiouri, 
televiziuni, interviuri, conferinŃă de presă! Lume multă, interesată de „Minutul de lectură”, de 
numărul revistei „TinereŃe fără vârstă” dedicat lecturii, dar, mai ales, de atelierele cu nume tandre. 
Să vedem....  
 Pregătind simpozionul, în luna decembrie, în fiecare săptămână, într-o zi oarecare, orele s-au 
întrerupt nu pentru anunŃurile obişnuite ale Secretariatului, ci pentru „Minutul de lectură” care ne-a 
conectat brusc la un acel continent numit literatură. Şi, cum spune G. Garcia Marquez, „am lăsat tot 
şi am început să citim” – din poemele cu flori de liliac în halbele cu bere ale lui Cristian Popescu, 
dintr-un fragment de jurnal al lui V.Voiculescu, din moralnicele învăŃături ale lui Andrei Pleşu... La 
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un moment dat, o doamnă profesoară 
m-a întrebat, îngrijorată că trecea ziua 
ştiută, ce-i cu minutul de lectură... nu 
cumva să nu-l Ńinem!   
Apoi revista – chestionare pentru 
elevi, chestionare pentru profesori, 
toate cu un singur scop, acela de a 
descoperi cărŃile preferate ale celor de 
lângă noi. O parte din impresii au 
trecut în articolele din „TinereŃe fără 
vârstă”.  

E limpede că simpozionul de 
lectură, organizat în parteneriat cu 
Biblioteca JudeŃeană Vasile 

Voiculescu şi cu ISJ Buzău, a fost gândit ca momentul cel mai amplu şi mai important al proiectului 
nostru. S-au adăugat atelierele şi expoziŃia de semne de carte şi postere. 12! Numele atelierelor sunt, 
veŃi recunoaşte, minunate, şi aşa au fost şi discuŃiile desfăşurate în cadrul lor: Pădurea narativă, Sala cu 
palmier, Arborele scenariilor imposibile, Biblioteca Babel, Lector în fabulă (Clubul de dezbateri), Lectura ca 
revelaŃie, O carte nu se citeşte singură, Tratament fabulatoriu, Lectura la microscop, Shakespeare in love, Le 
pleasure du texte, Calcule şi probabilităŃi. Fiecare atelier a avut „copăcelul” său cu cărŃi, în care, la final, şi 
participanŃii au aşezat titlul unei cărŃi care le-a fost prezentată şi pe care ar dori să o citească.  

În cifre – peste 250 de participanŃi, din 2 şcoli generale, o grădiniŃă şi 6 licee, 28 de moderatori, 
2 organizatori principali, 10 organizatori din umbră, 8 proiectoare powerpoint, 40 de panouri cu 
semne de carte, 12 săli de clasă, 12 copăcei cu cărŃi, multe cutii cu bomboane. Dăm pagina şi o luăm 
de la capăt. În fond, literatura e fără sfârşit!    

Mihaela Nicolae, Buzău 
 
 
Zilele Şcolii Ion Creangă la Buzău 

  
În perioada 29.02.2008-06.03.2008, elevi, cadre didactice şi părinŃi au participat la acŃiuni ce au 

marcat un eveniment cultural deosebit în viaŃa Şcolii Ion Creangă din Buzău: „Zilele Şcolii”. 
Evenimentul nu este o preocupare de moment a colectivului de dascăli din şcoală. El se înscrie 

în sfera mai largă a acŃiunilor culturale organizate de şcoala noastră în colaborare cu ISJ şi Biblioteca 
JudeŃeană. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cadrul manifestărilor organizate cu acest prilej a avut loc şi o sesiune de comunicări cu tema 
Orientări noi în pedagogia contemporană, activitate desfăşurată pe ateliere. Atelierul ActivităŃile 
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extracurriculare - modalităŃi eficiente de promovare a lecturii (cercurile de lectură, atelierele de scriere, cercurile de 
creaŃie) s-a bucurat de o audienŃă bogată. 

Au participat la acest atelier învăŃători, profesori, bibliotecari din municipiul Buzău şi judeŃul Buzău, 
din judeŃul Vrancea şi din Bucureşti. La începutul activităŃii, moderatoarea a prezentat participanŃilor 
câteva portofolii ale elevilor clasei a III-a şi un jurnal de lectură: portofoliul scriitorului şi portofoliul 
lecturii suplimentare. Doi elevi de la clasa a III-a A au citit ceea ce scriseseră ei în acest jurnal la începutul 
anului şcolar. Au fost apoi prezentate reviste şcolare, revista cercului de lectură, Scrierea şi lectura de plăcere, 
iar colegii de la Focşani au prezentat activităŃile unui cenaclu literar, activităŃile bibliotecii şcolare şi au 
promovat proiectul educaŃional Conexiuni sau interfeŃele lecturii. Au fost dezbateri vii, cu intervenŃii 
interesante care au scos în evidenŃă aceeaşi preocupare, acelaşi interes pe care un dascăl adevărat îl are 
pentru promovarea lecturii. Întâlnirea a fost şi un bun prilej pentru reflecŃie. DiscuŃiile s-au purtat în jurul 
găsirii şi folosirii celor mai eficiente mijloace prin care „să-i seducem” pe elevi, să-i facem dependenŃi de 
citit, să-i orientăm spre lectura unor cărŃi de valoare. 

Am aflat că există cercuri de lectură, cu o bogată activitate la ciclul primar. Un exemplu 
edificator în acest sens îl constituie materialul adunat şi prelucrat împreună cu micuŃii şcolari de 
domnul învăŃător de la Gura Teghii, judeŃul Buzău, despre opera poetului Marin Sorescu pe care 
elevii din generaŃiile anterioare au avut bucuria să-l aibă printre ei de mai multe ori. 

RădiŃa Gheorghe  
 

 
CONCURSUL DE INTERPRETARE CRITICĂ  

„G. IBRĂILEANU” 
 
 
Concursul de interpretare critică „G. Ibrăileanu” se va desfăşura pe data de 17.05.2008, ora 10.00. la Liceul 
Teoretic „G. Ibrăileanu” din Iaşi, Str. Oastei, nr 1. 
 
Concursul se adresează elevilor de liceu şi gimnaziu, care vor susŃine o probă scrisă de 3 ore/liceu şi 2 
ore/gimnaziu). 
 
A. Pentru clasele de liceu, proba va reuni două subiecte: 
I. Eseu argumentativ, pornind de la un citat critic. 
cl. a lX-a: tema jocului/iubirii/călătoriei (cu alte posibile opŃiuni); 
cl. a X-a: genul liric şi genul epic; 
cl. a XI-a: mişcări culturale şi curente literare (conform curriculum-ului); 
cl. a XII-a: priorităŃi ale culturii româneşti în universalitate. 
II. Comentariul unui text liric, epic sau dramatic recent apărut. 
 
B. Pentru clasele de gimnaziu, proba va consta dintr-un comentariu de text, din volume de literatură 
română contemporană, cu un minimum de cerinŃe formulate privind referirea la text. 
Pentru gimnaziu se va consulta lista de lecturi următoare: 

� Mircea Sântimbreanu, RecreaŃia mare  
� Gellu Naum, Cartea cu Apolodor, A doua carte cu Apolodor 
� Ana Blandiana, Întâmplări din grădina mea 
� Adina Popescu, Miriapodul hoinar şi alte poveşti (Editura CD Press) 
� Claudiu Vodă, Năstruşnica întâlnire din noapte (Editura Iulian Junior) 
� Mihaela Ion, Mâna din cer (Editura Andreas) 
� Silvia Kelim, O poveste cu 9 poveşti (Editura Carminis) 
� M. Chirtoagă, Carusel de poezii cu-ntâmplări de zi cu zi (Editura Carminis) 
� Vasile Boghiu, Puncte de plecare 
� Andrei MocuŃa, Povestiri din adânci tinereŃi 

 
Persoană de contact: prof. Cristina Chiprian, telefon fix. 0232 270026; mobil: 0728 896948 

 


