
 

 

 

 
Concursul de proiecte 

CERCURI DE LECTURĂ   
 

se va desfăşura sub deviza: 
 
O carte este „o întâlnire dintre două voci: a noastră şi a 

cărŃii” Rui Zink 
 
 
 

 
CondiŃii de participare 
a. Concursul se adresează tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 9 si 17 ani,  membri ai unor 
cercuri/cluburi/ateliere de lectură precum şi coordonatorilor lor.  
b. Precizăm că, nefiind organizat pe selecŃia de tip piramidal a olimpiadelor şcolare, se pot 
înscrie în concurs oricât de multe cercuri/cluburi de lectură dintr-un judeŃ sau localitate. 
 
Descriere 
a. Concursul de proiecte are ca scop promovarea lecturii de către membrii cercurilor/cluburilor 
de lectură prin acŃiuni de impact asupra colegilor.  
b. Pentru realizarea scopului propunem: a. conceperea unor activităŃi de promovare a lecturii; b. 
aplicarea lor în data de 23 aprilie, Ziua internaŃională a lecturii la nivelul şcolii,  mai multor şcoli 
sau chiar la nivelul localităŃii ori judeŃului; c. prezentarea acestor activităŃi într-un proiect.  
c. Detaliem paşii: 
 
1. 10- 23 aprilie –pregătirea activităŃilor de promovare a lecturii  
- cercurile/cluburile de lectură vor concepe proiectul de promovare a lecturii. 
 
2. 23 aprilie 2010, Ziua internaŃională a lecturii – realizarea proiectului 
cercurile/cluburile vor pune în practică proiectul la nivelul şcolii/şcolilor/localităŃii etc. 
 
3. 23 aprilie-10 mai 2010 – pregătirea materialelor pentru participarea la concurs 
Proiectele de promovare a lecturii înscrise în concurs vor fi prezentate într-un portofoliu care va 
conŃine două piese de bază: 

a. proiectul activităŃilor de promovare a lecturii desfăşurate în 23 aprilie, însoŃit de anexe 
care să le ateste; 
 b. o propunere a cercului/clubului pentru cartea anului, însoŃită de o motivaŃie 
corespunzătoare. 

 
4. 1-10 mai 2010 - înscrierea în concurs a proiectelor 
Înscrierea  se va face prin:  
a. completarea formularului de participare; 
b. trimiterea portofoliilor pe una dintre cele două adrese: revistacercurilor@yahoo.com 

anprocluj@yahoo.com 
În urma expedierii portofoliului, veŃi primi un mail de confirmare a inregistrării în concurs. 
 
 5. 15 mai 2010 – anunŃarea rezultatelor concursului 
Vor fi selectate 20 de proiecte: 15 ale cercurilor/cluburilor din Ńară şi 5 ale cercurilor/cluburilor  
din judeŃul Cluj, judeŃ gazdă. 
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6.  22-25 mai 2010,  Cluj - întâlnirea cercurilor/cluburilor selectate 
a. Vor participa câte un elev, desemnat ca reprezentant de colegii de cerc/club, însoŃit de 
coordonatorul cercului/clubului. 
b. ActivităŃile din cadrul întâlnirii vor consta din: 

- prezentarea proiectului (10 minute) în cadrul unui schimb de experienŃă; 
- ateliere de scriere conduse de scriitori şi de redactori ai „Revistei cercurilor de lectură” şi 
„Dilematix”, finalizate prin:  

- editarea primului număr al unei reviste online „Pro lectura” scrise de elevi care va fi 
postată pe site-ul www.anpro.ro /secŃiunea Cercuri de lectură; 
- punerea bazelor unui atelier virtual de scriere creativă. 
 

Evaluarea proiectelor 
a. Va fi făcută de un juriu alcătuit din redactorii „Revistei Cercuri de lectură, ai revistei 
„Dilematix” (suplimentul pentru copii al revistei „Dilema”), reprezentanŃi ai Inspectoratului 
Şcolar Cluj. 
b. Evaluarea proiectelor se va face în funcŃie de: numărul şi diversitatea publicului Ńintă, 
varietatea şi originalitatea acŃiunilor de promovare a lecturii, coerenŃa lor, creativitatea, 
adaptarea la grupul de vârstă, efectul asupra grupului Ńintă aşa cum rezultă din feedback-uri, 
calitatea materialelor care atestă realizarea activităŃilor. 
c. Propunerile pentru cartea anului vor fi evaluate în funcŃie de efectul persuasiv al prezentării. 
d. Toate cercurile înscrise în concurs vor primi o „diplomă de participare”, iar coordonatorii 
primelor 20 de cercurilor selectate vor primi o „diplomă de merit” din partea ANPRO şi a 
MECTS. 
d. Materialele trimise pentru concurs vor fi valorificate fragmentar ori în întregime în revista 
elevilor şi  în „Revista cercurilor de lectură”. 
 
Câteva precizări 
Precizări privind activităŃile 
Facem câteva sugestii: concursuri de tipul cel mai bun afiş 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. 
 
Precizări privind redactarea  
a. Nu impunem o structură, totuşi ne aşteptăm ca proiectul să cuprindă: propunătorii, locul, 

scopul, obiectivele, grupul Ńintă, descrierea activităŃilor, evaluarea lor, posibilitatea ca astfel 
de activităŃi să poată fi continuate la nivelul şcolii/localităŃii/judeŃului. 

b. Dimensiunile proiectului nu vor depăşi 8.000-11.000 caractere  Times New Roman/mărime 
12/spaŃiu/1 (aproximativ 3-4 pagini). 

c. Materialele auxiliare pot fi: fotografii, filme, feedback-uri, mici cărŃi ori reviste făcute în 
timpul desfăşurării acŃiunilor, afişe, invitaŃii, liste de cărŃi etc. 

d. Propunerea şi motivaŃia pentru cartea anului nu va depăşi 4000 de semne în aceleaşi 
condiŃii de redactare . 

e. Vă rugăm să inseraŃi în text, coperta scanată precum şi datele de identificare ale cărŃii alese 
pentru a fi cartea anului (titlu, autor, editură, anul apariŃiei, traducător). 

f. Materialele tehnoredactate neglijent, cu greşeli de ortografie şi de exprimare sau care nu 
vor fi scrise cu caractere româneşti (cu diacritice) vor fi eliminate din concurs. 

 
Pentru informaŃii suplimentare puteŃi accesa: www.anpro.ro secŃiunea Cercuri de lectură 

anprocluj@yahoo.com 
revistacercurilor@yahoo.com 


