
 
Se pot înscrie în concurs cercuri care nu funcţionează decât din acest an şcolar? 
 
Da. În regulamentul concursului se prevede situaţia respectivă. Este însă important ca să 
fie frecventate de cel puţin 10 elevi iar întâlnirile să aibă loc cu regularitate. 
 
Se pot înscrie la concursul Lecturiada elevilor 2011, cercuri care au fost selectate 
pentru faza finală a Concursului de proiecte pentru Ziua lecturii din anul 2010? 
 
Da, cu condiţia ca elevii sau coordonatorii lor să nu facă parte din juriu. 
 
Ce se întâmplă în cazul documentelor prea mari pentru a fi trimise pe adresa 
revistacercurilor@yahoo. com? 
 
Pot  fi împărţite pe mai multe documente trimise separat sau  se poate apela la serviciul 
transfer.ro 
 
 După finalizarea concursului  ni se vor înapoia materialele? 
 
Nu, organizatorii competiţiei nu se obligă să le returneze. De aceea vă rugăm să ne 
trimiteţi copii şi să păstraţi materialele originale.  
 
Să presupunem că portofoliul nostru a fost selectat pentru faza naţională. În cazul 
acesta participăm la expoziţia de portofolii  cu materialele originale? 
 
Ar fi de dorit. Dar şi în cazul acesta asiguraţi-vă că aţi păstrat copii după cele de care nu 
vă puteţi lipsi.  
 
 Este prevăzută o structură standardizată pentru cele trei materiale din portofoliu? 
 
Nu. Nu am dorit să impunem o structură tip, tocmai pentru a nu îngrădi creativitatea 
participanţilor. Aceasta nu înseamnă că trebuie să omiteţi cele câteva informaţii 
obligatorii necesare oricărei prezentări. 
 
Este un număr limită pentru materialele auxiliare (fotografii, filme, prezentări 
PowerPoint?) 
 
Nu, însă este important să gândiţi o structură de ansamblu a portofoliului în care fiecare 
dintre aceste materiale îşi are justificarea şi în ceea ce priveşte conţinutul şi în ceea ce 
priveşte aspectul estetic. Vă reamintim că unul dintre criteriile de selecţie este coerenţa. 
 
Cum va evalua juriul portofoliile? 
 
Evaluarea va avea doua etape. În prima se va verifica dacă se respectă criteriile de 
eligibilitate a materialelor trimise: (completarea corectă a formularului de înscriere, dacă 
portofoliul conţine cele trei materiale obligatorii, respectarea criteriilor formale: tipul şi 
mărimea caracterelor literelor româneşti, ortografia, exprimarea).   
În etapa doua se va urmări ierarhizarea primelor 10 portofolii pentru fiecare categorie de 
vârstă. Fiecare portofoliu va fi notat independent de trei membri ai juriului cu un 
punctaj de la 1 la 120. 
  
* Secţiunea va fi actualizată periodic cu întrebările primite de la dvs. pe adresa: 
revistacercurilo@yahoo.com 


