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CERCURI DE LECTUR
Continum cu descrierea succint a activitilor din calendarul Proiectului Cercuri de lectur pentru anul 2010.II.
1. Concursul de proiecte „Cercuri de lectur” 17-19 iunie 2010, Cluj
Lansat în martie 2010, Concursul de proiecte ale cercurilor
de lectur i-a propus s extind la nivel de ar ceea ce se
face de câiva ani pe plan local, i anume, activiti de
promovare a lecturii prilejuite de srbtorirea Zilei naionale
a crii. Concursul s-a adresat tuturor elevilor care fac parte
din cercuri/cluburi/ateliere de lectur. Pentru prima etap sa propus conceperea unui proiect de promovare a lecturii la
nivel de coal/localitate/jude, pus în practic în 23 aprilie.
În etapa a doua, cercurile/cluburile înscrise în concurs au
pregtit un portofoliu cu prezentarea proiectului i dovezile
corespunztoare (fotografii, filme, înregistrri) pe care l-au
trimis online pentru jurizarea la redacia „Revistei cercurilor
de lectur”. Criteriile de selecie au fost urmtoarele.
numrul i diversitatea publicului int, varietatea i
originalitatea aciunilor de promovare a lecturii, efectul
asupra grupului aa cum reiese din feedback-uri, calitatea
materialelor care atest realizarea activitilor. Din juriu au
fcut parte, în afar de redactorii „Revistei cercurilor...,
redactori de la „Dilematix”, suplimentul pentru copii al
revistei „Dilema”, i reprezentani ai ISJ Cluj. S-au înscris 45
de cercuri dintre care au fost selectate pentru faza final 20. La întâlnirea de la Cluj a reprezentanilor
cercurilor selectate au participat 28 de elevi din clasele primare i gimnaziu, 10 liceeni i 28 de
profesori. Dou au fost scopurile principale ale întâlnirii: 1. o formare de trei zile pentru profesori care
vor conduce ateliere de lectur/de scriere în anul colar 2010-2011 i 2. punerea bazelor unei reele
online de elevi cititori care urmeaz s editeze o revist „Pro lectura” i care vor participa în acest an
colar la ateliere de lectur/scriere.
În cele trei zile elevii i „consilierii” lor au participat, de cele mai multe ori împreun, din când în
când separat, la activiti variate: ateliere de scriere (creativ sau cultural), prezentare de proiecte,
expoziie de portofolii, excursii de documentare în Cluj, editarea revistei întâlnirii, lectura de
diminea etc.
2. Ateliere de lectur/Ateliere de scriere
Obiectivul central al Proiectului Cercuri de lectur pentru perioada 2009-2011 este experimentarea
atelierelor de lectur/scriere, „comuniti de lectur” mai structurate, care ar putea s dubleze
cercurile. În anul colar 2009-2010 am pregtit proiectul prin publicarea unor articole despre
specificul i modul de funcionare a diferitelor tipuri de ateliere, am testat interesul i ateptrile
elevilor i profesorilor prin concursul de scriere creativ Planeta pitic, i, în cele din urm, am
experimentat astfel de ateliere în cadrul fazei finale a Concursului de proiecte. În acest an colar
urmeaz s le experimentm i s publicm rezultatele cercetrii în Lecturiada 4.
La fel ca în 2004 am lansat un apel pentru cei care doresc s intre în proiect. Au rspuns 58 de
voluntari, profesori i învtori. În funcie de preferinele elevilor sau de preferine proprii vor
funciona trei tipuri de ateliere: de lectur/de scriere sau mixte.
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3. Sptmâna cercurilor de lectur
Cu un an înainte am fixat aceeai dat pentru deschiderea tuturor cercurilor de lectur – 16 octombrie 2009.
Anul acesta am reluat ideea, îns i-am dat o extindere mai mare. Astfel am „decretat” perioada 11-15 octombrie
2010 Sptmâna cercurilor de lectur, urmând ca, în msura posibilitilor, în colile unde funcioneaz
cercuri, s se fac zilnic i pentru toi elevii scurte activiti care au în centru – cartea. Procedând aa,. pe de o parte,
am considerat c ar fi un bun prilej pentru „cerchiti” s fac publicitate proiectului printre colegii lor, pe de alt
parte, coordonatorii cercurilor ar avea posibilitatea s adune date despre „starea lecturii” în propria coal,
construindu-i strategiile pentru viitor. Publicm câteva descrieri de activiti.
Pentru sptmâna iniial a atelierelor, noi am încercat s întocmim o list „alb” i alta „neagr” a
crilor citite, în sensul c elevii au fost rugai s scrie titlul unei cri care i-a impresionat i pe care
ar recomanda-o i titlul unei cri pe care nu au gsit-o interesant. Ambele alegeri au fost motivate.
S-au scris liste uriae în amândou cazurile. Pe lista preferinelor s-au numrat crile lui Jonathan
Safran Foer (Extrem de tare i incredibil de aproape i Totul este iluminat), dar i Faiza Guene (Azi i mâine
ca poimâine) sau Amos Oz (Poveste despre dragoste i întuneric). Surpriza a fost faptul c lista „neagr” s-a
alctuit mai ales din titlurile romanelor pe care le vom studia/le-am studiat: Ion, Pdurea spânzurailor,
Ultima noapte... Desigur c acest fapt trebuie s ne pun pe gânduri în legtur cu maniera în care
vom trata la clas aceste texte.
Alina Dinu
Colegiul Naional B.P. Hasdeu, Buzu
În sptmâna 11-15 octombrie, în liceul nostru s-a desfurat aciunea „Sfertul pentru lectur”.
Profesorii de limba român i
elevii au citit 15 minute, la
începutul fiecrei ore, din cartea
preferat. În pauze s-a discutat
despre lectura de plcere. Scopul
aciunii menionate a fost acela
de a atrage atenia asupra rolului
formator al lecturii.
Joi, 14 octombrie, ora 17, a
avut loc deschiderea oficial a
proiectului. Activitile se vor
desfura atât în liceu, cât i în
sala de lectur a bibliotecii
Mihail Halici.
S-au întocmit liste de lectur,
pentru a reflecta asupra ceea ce
numesc elevii „lectur preferat”.
Dup primele 15 minute de lectur,
unul dintre elevii care se ludase c
n-a citit în viaa lui o carte a
afirmat: „Am citit primele trei
pagini din viaa mea, nu e «nasol»
s citeti.” Acelai elev i-a adus
cartea i sptmâna aceasta, dorind s prelungim aciunea Mica noastr „cruciad” se pare c a sensibilizat i
ali profesori, care au realizat c astfel de aciuni pot da roade dac sunt privite cu seriozitate.
Maria Freniu
Liceul Teoretic Traian Doda, Caransebe
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4. Despre primele întâlniri din acest an colar în cadrul cercurilor:
Prima Lecturiad
Miercuri, 29 septembrie 2010, la Liceul Teoretic Regele Ferdinand, cabinetul Nichita Stnescu a avut
loc, începând de la ora 14.00, prima întâlnire din acest an a Lecturiadei. Organizatorii au încercat s
reuneasc cerchitii din anii anteriori, am dorit îns i cooptarea bobocilor din clasa a IX-a.
Pe lâng afiele noastre prin care ne facem publice întâlnirile, am apelat i la mass media,
profitând de faptul c una dintre elevele pasionate de lectur, Sony Kadar, corespondent
sighetonline, s-a oferit s ne ajute în a face cunoscut prima întâlnire din acest an colar.
Au fost prezeni peste 30 de elevi i
patru profesori de român. Ne-am
bucurat s ne revedem, i s-i primim pe
boboci printre noi. Fiind prima noastr
întâlnire ne-am propus s facem schimb
de titluri. Fiecare cerchist a venit cu
cartea/crile citite peste var. Dup
scurte prezentri ale crilor, ne-am
notat titlurile crilor pe care ne gândim
s le citim în acest an.
Odarca Bout
Liceul Teoretic Ferdinand, Sighetul
Marmaiei
Prima întâlnire a atelierului de scriere creativ: Alfa_5
Data: 15 octombrie 2010, ora 13.00
Locul desfurrii: sala de clas (a V-a)
Participani: 17 elevi din clasa a V-a
1. Elevii au primit tem la începutul sptmânii s compun o scrisoare adresat scriitorului
preferat. Tot atunci s-a discutat despre ceea ce presupune atelierul de scriere, despre activitile care
urmeaz a fi derulate i s-a stabilit, de comun acord, ca întâlnirile s aib loc vinerea, de la ora 13.00,
din dou în dou sptmâni.
2. Vineri, sala de clas a fost aranjat diferit fa de celelalte zile, pentru a se crea un climat mai cald
i mai potrivit unor discuii libere.
3. Elevii care au dorit au citit, pe rând, scrisorile lor. Majoritatea scrisorilor i-au fost destinate lui
Mihai Eminescu. Fiecrei scrisori i-au urmat o serie de întrebri. Au fost formulate întrebri de
tipul: De ce ai ales/de ce îi place acest scriitor? Câte poezii ai citit? Ce poezie/text i-a plcut cel
mai mult? Ce tip de texte a scris acest scriitor? Ce tii despre viaa acestuia? Unde ai auzit de el? Tu
ai scris vreo poezie? Dac ai fi un scriitor ai comunica cu cititorii ti? Cum? etc. La sfârit, elevii au
ales prin vot secret cea mai frumoas scrisoare (deschizând astfel i un concurs – primii trei elevi
selectai în urma textelor scrise în cadrul atelierului vor fi premiai)
4. Ne-am propus ca la sfâritul anului s publicm textele cele mai frumoase i s-i facem astfel i
pe alii prtai la experiena noastr.
5. În încheierea activitii am citit i eu o scrisoare destinat lui Jean-Claude Carriere i le-am citit
elevilor povestirea Omul care nu tia nicio poveste.
Concluziile mele au fost c am de-a face cu nite „pitici” istei, care au citit destul de mult i care
sunt extrem de curioi. Nu au nici un fel de problem în a vorbi în faa celorlali sau a pune
întrebri. Nici la capitolul imaginaie nu stau ru, aa c atelierul Alfa_5 (numit aa în sperana c va
exista i un Alfa_6, 7, 8) are toate ansele s aib succes.
Nelia Nicula
Colegiul Naional PetruRare, Beclean
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În România, printre voievozi, tradiii, labirinturi i trâmuri de basm
Sâmbt dimineaa, 23 octombrie 2010, ne-am adunat cu toii la coal: domnul director, câiva
colegi din proiect: dou profesoare de limba i literatura român, o profesoar de matematic, o
profesoar de religie, dou profesoare de limbi moderne i elevii din clasele a V-a i a VI-a.
Prima surpriz pentru elevi a fost cea a spaiului de lucru amenajat altfel decât erau obinuii: de-a
lungul pereilor, mesele erau aranjate pe ateliere, iar în mijlocul clasei se aflau masa cu
videoproiectorul i scaunele în form de semicerc, pe care i-am poftit s ia loc.
A doua surpriz a fost aceea c domnul director i-a anunat c se afl la o coal „altfel”, fr
catalog, fr absene, fr clopoel i în care profesorii stau cu ei la mas i înva i ei de la ei.
Dup ce li s-a lansat provocarea cltoriei imaginare prin câteva ri ale Europei, în care s ne
cutm propriul loc i rol, li s-au proiectat imaginile i li s-au dat explicaii referitoare la istoria
României, la geografia acesteia, la câteva tradiii etnografice i culinare i au fost prezentate câteva
biografii de matematicieni români renumii. Apoi, Vio, colega noastr de religie, i-a invitat s
închid ochiorii, s-i imagineze c o pornim la drum prin ar, pe la câteva mnstiri interesante
i… i-a invitat din nou s deschid ochii în faa mnstirii Putna, unde ne-am oprit cu toii pentru a
o admira… în prezentarea PowerPoint! Au urmat apoi i alte mnstiri… Dup acest pelerinaj au
simit cu toii nevoia unui popas artistic. Ni l-a oferit un invitat special, tefan, elev în clasa a IV-a la
Liceul de Art Sabin Drgoi din Arad, care ne-a interpretat minunat la vioar un fragment din „Idil
la ar”, a compozitorului irian, Emil Monia.
A urmat, desigur, munca pe ateliere tip acvariu, în care copiii descoperit, rând pe rând, obiecte de
artizanat româneti (ulcele,
ulcioare, blide de lut pictate,
prosoape cu custuri tradiionale, plosc i buzdugan
din lemn – obiecte regsibile
i în basmele populare), au
descoperit trâmurile prin
care a trecut Ft-Frumos în
cutarea tinereii fr btrânee
i a vieii fr de moarte, pe care
le-au ilustrat grafic i prin
scriere creativ. De asemenea, au fost îndemnai s
decupeze i s coleze imagini
cu specific religios i s
descopere „popasul spiritual” al „cltoriei” noastre,
s descopere i iluziile optice
matematice de dincolo de
text, s creeze un puzzle cu
secvene din basm i s rezolve labirinturi prin care se rtcete Ft Frumos.
i, cum fr muzic sufletul însetat de art nu îi gsete alinarea, am avut i o invitat special,
doamna Georgiana Maria, violonist la Filarmonica de Stat din Arad, care ne-a înfrumuseat
cltoria imaginar prin România, interpretându-ne buci celebre din Enescu sau Porumbescu i
povestindu-ne cu mult pasiune despre muzica autentic româneasc. Am i învat cu toii un
cântec românesc, acompaniai fiind la vioar, aa c am realizat un mic concert, în care ne-am i
aplaudat unii pe alii mai apoi.
i, dup atâta osteneal, le-am pregtit copiilor în final i un moment de degustare de produse
culinare cu specific românesc (sarmale, bulz, zacusc, telemea), produse ce le fuseser prezentate în
cadrul seciunii de art culinar.
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Am completat cu toii fia de feedback i, dup cinci ore petrecute împreun „cu cldur, voie
bun i mult drag”, cum mrturisesc cei mici în feedback-urile lor, am plecat spre cas, pe o vreme
luminoas i senin, cu gândul la sâmbta viitoare când ne vom continua „Cltoria cultural prin
Europa”.
Camelia Circa-Chiril
Colegiul Naional Moise Nicoar, Arad:
Not: Mai multe detalii despre Sptmâna cercurilor de lectur i despre primele întâlniri gsii în „Revista
cercurilor de lectur nr. 2/2010.

5. „Revista cercurilor de lectur” nr. 2/2010
În acest numr:
Ancheta: La rece i la cald înregistreaz reaciile
participanilor la Concursul de proiecte al cercurilor
de lectur.
Dintre Lecturile... în cercuri: N. Berindeiu i Emilia
Piro, Cititori „cu stil” i Elena Muntean, Poveti cu i
despre biei i fete
Interviul acestui numr cu scriitoarea Ruxandra
Cesereanu este despre atelierele de scriere creatoare
din coli i universiti.
La rubrica Bun pentru lectur, cinci cercuri, care s-au
calificat la faza final a concursului de proiecte, v
recomand cartea cercului lor.
Despre Povetile oraului meu, proiect interdisciplinar,
vorbete Corina Dindelegan iar despre prima vizit la
biblioteca municipal a elevilor din clasa I, Mirela
Murean ne spune: „Primul contact cu o bibliotec
poate fi determinant. Important e s nu las s se
piard ceea ce am câtigat acum, s gsesc puterea,
înelepciunea i dragostea de a putea continua.
Am convingerea c întâlnirile noastre sptmânale,
în cadrul atelierului de lectur vor putea împlini
aceast dorin. Interesul pentru carte i lectur poate
fi stârnit chiar înainte de a ti s citeti. Nu e nevoie de o vârst anume. Mesajul ascuns în cri e
întotdeauna ispititor, i cu atât mai râvnit cu cât nu deii accesul la el. Elevii mei vor s învee repede
s citeasc, ca s poat citi ce vor ei, nu doar ce le citesc prinii sau profesorii. Le voi respecta
aceast dorin.”
La rubrica Extrase sunt publicate fragmente din exerciiile elevilor de la atelierul de scriere
creativ, Angeliada, publicate pe blogul Mesmeea Cuttita’s Blog.

6. Concursul de scriere creativ
Ediia a doua a concursului de scriere creativ propune de data aceasta teme diferite pe categorii
de vârst. Pentru prima categorie (clasele III-VI) li se cere participanilor s scrie un text cu titlul
Jurnalul unui/unor puti i li se sugereaz un posibil model: Jurnalul unui puti de Jeff Kinney.
A doua categorie (clasele VII-XI), presupune scrierea unui text pornind de la sintagma Primul
meu... Poate fi primul srut, prima carte citit, prima minciun etc. i aici li se ofer un model: seria
Prima dat îngrijit de Laura Albulescu (Grupul Editorial ART).

(M.O.)
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