AsociaŃia Profesorilor de Limba şi Literatura Română
„Ioana Em. Petrescu” (ANPRO)
Ministerul EducaŃiei, Cercetării Tineretului şi ŞtiinŃei
Inspectoratul Şcolar JudeŃean Cluj
În atenŃia profesorilor de limba şi literatura română, limbi moderne, învăŃătorilor, bibliotecarilor,
documentariştilor CDI, a tuturor celor care cred în rostul formator al lecturii
vă invităm
ca, împreună cu elevii dvs., să participaŃi la
CONCURSUL CERCURI DE LECTURĂ
concurs naŃional inclus în calendarul oficial al MECTS, Nr. 26484/ 05.02.2010
concurs de proiecte
23 aprilie 2010 -25 mai 2010
StimaŃi colegi,
Cercuri de lectură este un proiect naŃional de cercetare didactică, iniŃiat din 2004, al cărui scop
este promovarea lecturii în rândurile elevilor. Proiectul vizează următoarele aspecte:
• activităŃi practice pentru încurajarea lecturii elevilor, dintre care lectura în cercuri s-a
dovedit una dintre formele cele mai agreate de elevi. Aceste comunităŃi de lectură ;
au în centrul atenŃiei lectura de plăcere şi cititorul concret, cu identitate precisă, cu
preferinŃe şi aşteptări, capabil să interpreteze într-o manieră personală un text ori săşi susŃină convingerile, pornind de la el.
• cercetare didactică asupra actului lecturii la tineri. O parte a rezultatelor a fost
publicată în cele trei Lecturiade (2005, 2007, 2009) – cărŃi de didactica lecturii –, în
revista „Perspective”, precum şi în volumele Lectura. Repere actuale, Text literar şi
contexte, Valori acronice şi contemporane în literatura pentru copii şi tineri şi Scrierea)
• din anul 2008 apare „Revista cercurilor de lectură”, care se adresează celor implicaŃi
în proiect sau doresc să se implice pe viitor;
• programe de formare de care au beneficiat până în momentul peste 800 de profesori,
învăŃători şi bibliotecari din Ńară;

•

activităŃi de promovare a lecturii în care sunt implicaŃi un număr mare de elevi şi de
„consilieri de lectură”” (Ziua poeziei, Ziua lecturii).

Anul acesta intenŃionăm să extindem acŃiunile de promovare a lecturii la nivelul întregii Ńări, făcând
primul pas în crearea unei reŃele naŃionale care să cuprindă atât elevii cititori cât şi pe consilierii lor.
Pentru aceasta vă propunem un concurs de proiecte de promovare a lecturii, puse în aplicare în
data de 23 aprilie, Ziua internaŃională a lecturii, urmând ca autorii (un elev, însoŃit de coordonatorul
cercului) primelor 20 de proiecte care s-au distins să participe la Cluj, în perioada 22-25 martie 2010,
la un modul de ateliere de scriere, finalizat printr-o revistă online „Pro lectura” scrisă de elevi şi
pentru elevi.
Considerăm că o astfel de întâlnire oferă prilejul unui real schimb de experienŃă, creând totodată
sentimentul apartenenŃei la aceeaşi comunitate de cititori.
În acelaşi timp întâlnirea ne va oferi prilejul să facem cunoscut obiectivul mare al proiectului Cercuri
de lectură pentru anii 2009-2011, şi anume, constituirea atelierelor de lectură/scriere.

Detalii despre concurs găsiŃi în documentele ataşate precum şi la adresa:
www.anpro.ro/cercuri de lectură.
Vă trimitem şi afişul concursului Cercuri de lectură pe care vă rugăm sa aveŃi amabilitatea să îl postaŃi
la avizierul scolii.
Sperăm că iniŃiativa noastră vi se va părea interesantă şi în beneficiul tuturor tinerilor!
Va mulŃumim şi asteptăm decizia dvs. de cooperare!
Monica Onojescu
coord. proiect Cercuri de lectură
monojescu@yahoo.com
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secretara concursului
cdindelegan@yahoo.com
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