Concursul de lectură, comunicare şi scriere creativă, Lecturiada elevilor, este un concurs
finanţat de MECTS. Lecturiada elevilor este un concurs de portofolii desfăşurat online.
Portofoliul va cuprinde trei piese:
a. descrierea/prezentarea unei activităţi sau mai multor activităţi de cerc
considerate semnificative pentru cercul/clubul /atelierul repectiv. Specificăm că
este vorba de activităţi obişnuite, curente;
b. un jurnal de lectură care să cuprindă cel puţin trei cărţi citite, discutate în acest
şcolar de către membrii cercului. Se poate opta pentru o formă clasică – jurnal
scris (poate fi a cercului sau un colaj din jurnalele mai multor membri); poate fi
unul virtual sub forma unui blog al cercului etc.
c. prezentarea unui proiect prin care membrii cercului au promovat, au organizat,
şi au obţinut feedback-uri în şcoala lor pentru concursul de scriere: De la Jurnalul
unui/unor puşti la Primul/Prima.... carte citită, primul sărut, prima întâlnire... Sunt
luate în considerare proiectele care au avut ca rezultat cel puţin trei texte trimise
pentru concurs de elevii din afara cercurilor. Data limită pentru expedierea
textelor pe adresa revistacercurilor@yahoo.com este: 15 martie 2011.
Etape
I. 1 februarie – 25 aprilie 2011
- pregătirea materialelor. Atragem atenţia că, în ordine, prima activitate este cea a
organizării concursului de scriere creativă.
II. 25 aprilie – 10 mai 2011 înscrierea în concurs şi trimiterea portofoliilor
Înscrierea se va face prin:
a. completarea formularului de participare;
b. trimiterea portofoliilor pe adresa: revistacercurilor@yahoo.com
În urma expedierii portofoliului, veţi primi un mail de confirmare a inregistrării în
concurs.
III. 20 mai 2011 – anunţarea rezultatelor concursului
Vor fi selectate 30 de portofolii ale cercurilor, câte 10 pentru fiecare categorie de vârstă.
IV. Întâlnirea la nivel naţional a cercurilor/cluburilor/atelierelor selectate în cadrul unei
tabere de creaţie:
a. Vor participa câte un elev, desemnat ca reprezentant de colegii de cerc/club, însoţit de
coordonatorul cercului/clubului.
b. Activităţile în cadrul taberei de creaţie vor consta din:
- prezentări (10 minute) şi expoziţie de portofolii;
- lansări de carte
- ateliere de lectură/scriere conduse de redactori ai „Revistei cercurilor de lectură” şi
de scriitori profesionişti finalizate prin:
- editarea şi postarea pe site-ul www.anpro.ro/secţiunea Cercuri de lectură unei
selecţii din cele mai bune texte scrise pe parcursul întâlnirii

- redactarea unei publicaţii a taberei care ar putea fi şi primul număr al unei
reviste online de promovare a lecturii în rândul tinerilor.

