Evaluarea se va face în funcţie de specificul pieselor din portofoliu. În toate cazurile pe
primul loc se va pune evaluarea calitativă. Fiecare portofoliu va fi notat independent de
câte trei membri din juriu. Punctajul maxim este de 120 (40 de puncte pentru fiecare
componentă a portofoliului.
1. Criteriile de selecţie pentru fiecare piesă din portofoliu sunt:
a. pentru organizarea concursului de scriere creativă:
 capacitatea de persuasiune, efectul asupra grupului ţintă aşa cum
rezultă din feedback-uri sau din materialele de publicitate: afişe,
fluturaşi;
 originalitatea organizării concursului;
 numărul de participanţi în general, numărul elevilor participanţi din
afara cercurilor;
b. în cazul prezentării activităţii în cerc:
 autenticitatea activităţilor;
 adaptarea la grupul de vârstă
 respectarea spiritului proiectului Cercuri de lectură.
c. pentru jurnalele de lectură:
 numărul şi calitatea cărţilor citite;
 autenticitatea şi coerenţa intervenţiilor elevilor în jurnal;
 originalitatea la nivel formal, indiferent dacă jurnalul va fi pe suport
electronic sau pe hârtie, scris de mână ori la calculator.
2. La nivel global:
 se vor lua în considerare calitatea şi coerenţa prezentării pieselor din portofoliu;
 originalitatea şi creativitatea materialelor care atestă formal realizarea
activităţilor,
 impactul asupra comunităţii elevilor.
3. Câteva precizări
a. Nu impunem o structură standardizată a celor trei materiale din portofolii, totuşi ne
aşteptăm să cuprindă date concrete de tipul: propunătorii, locul, scopul, obiectivele, grupul
ţintă, descrierea activităţilor, evaluarea lor, posibilitatea ca astfel de activităţi să poată fi
continuate la nivelul şcolii/localităţii/judeţului.
b. Dimensiunile prezentărilor, dacă sunt în formă scrisă, nu vor depăşi 8.000-11.000 caractere
Times New Roman/mărime 12/spaţiu/1 (aproximativ 3-4 pagini).
c. Vă recomandăm să includeţi în prezentare materialele auxiliare ca fotografii, filme, feedbackuri, mici cărţi ori reviste făcute în timpul desfăşurării acţiunilor, afişe, invitaţii, liste de cărţi
etc.
d. Dacă optaţi pentru un jurnal scris de mână, vă rugăm să ne trimiteţi forma scanată; dacă
optaţi pentru un blog sau site vă rugăm să ne indicaţi adresa, precum şi o motivaţie
concentrată (cel mult 4000 de semne) a alegerii şi rezultatelor. În toate cazurile vă rugăm să
inseraţi în text, coperta scanată precum şi datele de identificare ale cărţilor (titlu, autor,
editură, anul apariţiei, traducător).
e. 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.

