
La cald �i la rece 
despre un 

concurs de proiecte
La cald: din „Jurnal de cerc” nr. 3/19 iunie 
2010 – num�r preg�tit de un singur „redactor-
�ef”, pe rând, editorialist, reporter �i jurnalist de 
investiga�ie.
Sarcin� pentru editorialist: Exprima�i-v� opinia 
despre evenimentele la care a�i participat în cele 
trei zile. Da�i exemple concrete. Fi�i critici. Dar 
mai �i l�uda�i din când în când.
Emese Cîmpean, profesoar�: Chiar m-am sim-
�it între asem�n�tori. Activit��ile au fost ex-
trem de ofertante, interesante �i pentru elevi, 
dar �i pentru profesori. Mi-au pl�cut prezen-
t�rile, am „furat” idei multe. Mi-au pl�cut 
atelierele de scriere �i conferin�a doamnei 
Alina Pam� l. Mi se pare grozav c� s-a oferit 
aceast� �ans� elevilor �i profesorilor �i sper 
s� existe o continuare a proiectului.
Cristina Chiprian, profesoar�: Am întâlnit 
profesioni�ti de marc� �i elevi dota�i. Ambele 
categorii au demonstrat în plus disponibilita-
te afectiv� �i dorin�� de colaborare. Greut��i 
au întâmpinat �i organizatorii �i participan-
�ii. Dar acestea sunt inerente �i acceptabile în 
ziua de azi. Parafrazând, pot spune: „Totul e 
bine când se termin� cu brio!”.
Anca Mare�, elev�: În ciuda faptului c� eve-
nimentele la care am participat au fost pu�i-
ne, mi-am dat seama c� toat� activitatea s-a 
desf��urat sub dictonul „libertate”. Impresi-
onant a fost faptul c� elevilor li s-a propus 
s� interac�ioneze cu al�i elevi. Am impresia 
c� activitatea s-a desf��urat mai mult pen-
tru elevii de gimnaziu, fapt care cel pu�in pe 
mine m-a dezam�git, întrucât m-am a�teptat 
s� � e dezbateri mai „� lozo� ce”. 
Denisa Moldovan, elev�: Mi s-a p�rut fan-
tastic s� particip la toate aceste activit��i, dar 
mi-a pl�cut mai ales întâlnirea cu Ruxandra 
Cesereanu, unde am f�cut �i un atelier de 
scriere. M-am sim�it primit� cu dragoste �i 
afec�iune. Am avut pu�ine emo�ii la prezen-
tarea proiectului, dar �i acolo am înv��at c� 
pot vorbi dezghe�at cu „fra�ii” mei de la alte 
cercuri de lectur�. Nu am comentarii critice, 
pentru c� m-am sim�it ca în familie aici. Sin-
gurul lucru care nu mi-a pl�cut a fost progra-
mul foarte înc�rcat.

Raluca Nica, elev�: P�i, cu ce s� încep. Cred 
c� a fost cea mai distractiv� experien�� prin 
care am trecut. În prima zi am fost mai timid� 
pân� când i-am cunoscut pe to�i de aici. Cel 
mai mult �i mai mult mi-a pl�cut momentele 
în care am vizitat anumite locuri interesante. 
Nu prea mi-a pl�cut când ne-a prins ploaia. 
Apropo... mâncarea a fost acceptabil�, am 
avut un pat comod �i to�i profesorii de aici 
au fost extraordinari.
La rece: follow-up dup� trei luni: 
Cristina Chiprian, profesoar� la CN G. Ibr�i-
leanu, Ia�i: Aspecte interesante la Concursul 
cercurilor de lectur�: organizarea pe ateliere 
�i activitatea efectiv�; prezentarea proiecte-
lor �i expozi�ia de produse ale cercurilor de 
lectur�; revista scris� a reuniunii; întâlnirea 
cu al�i colegi �i cu tineri preocupa�i de lectu-
r�; întâlnirea cu personalit��i clujene; vizita-
rea obiectivelor turistice. Nu consider c� au 
existat puncte slabe în ceea ce prive�te orga-
nizarea sau desf��urarea.
Laura-Irina Gavriliu, profesoar� la CN, Gh. 
Vr�nceanu, Bac�u: Întâlnirea de la Cluj, mi-a 
oferit posibilitatea de a tr�i sentimentul sa-
tisfac�iei c� apar�in unei ,,tagme” profesiona-
le pentru care actul didactic este un act ritua-
lic, spectacular. Dispozitivul a fost organizat 
în toate detaliile. Sediul �colii ELF ar putea �  
reconstituit prin sc�ri, scene pe care am evo-
luat to�i cei prezen�i, sala cu oglinzi… Toate 
aceste elemente omogene au permis circum-
scrierea noastr� unui spa�iu �i unui timp 
s�rb�toresc, propice îndeplinirii obiectivului 
principal, extinderea ac�iunilor de promova-
re a lecturii la nivelul întregii ��ri. Nu a lipsit 
nici magisterul numinos, fascinanta doamn� 
profesor Alina Pam� l, pe care o cuno�team 
doar în calitate de scriptor ce �i-a asumat o 
traiectorie unic� în institu�ia didacticii limbii 
�i literaturii române. Rolul nostru a fost de 
spect – actori, � ecare evoluând �i privind tot-
odat�. Faptul c� experien�ele pozitive sunt 
germinative, poate �  eviden�iat prin încerca-
rea de a transmite la nivel local acumul�rile 
cognitive �i emo�ionale, � e prin promovarea 
obiectivelor ANPRO, � e prin asumarea unor 
demersuri alternative
Ioana Nanu, profesoar� la CNB George Co�buc, 
Bucure�ti: Minunat a fost faptul c� s-au g�sit 
împreun� elevi �i profesori, copii �i adul�i, ci-
titori �i scriitori. Cu to�ii, în aceea�i camer�, la 
aceea�i mas�, cu acela�i scop – lectura �i scri-
erea creativ�. Interesante au fost activit��ile 
care ni s-au propus, în special descoperirea 

Interviu

Care este cartea/c�r�ile des-
pre care nu �tiai nimic, ai 
a� at despre ea în aceste trei 
zile �i abia a�tep�i s� ajungi 
acas� ca s-o cite�ti?

Occident Express 
de Matei Vi�niec
Împ�ratul mu�telor 
de W. Golding
M-am hot�rât s� devin prost 
de Martin Page
Pic�tura de aur 
de Michel Tournier
Ruinurile circulare 
de Jorge Luis Borges
Primii mei blugi, 
coord. Corina Bernic
Pesc�ru�ul Jonathan Living-
ston de Richard Bach
Angelus 
de Ruxandra Cesereanu
Baronul din copaci 
de Italo Calvino
Cercul poe�ilor disp�ru�i 
de Nancy H. Kleinbaum
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Clujului dup� sugestiile medievale din foa-
ia-concurs, precum �i scrierea despre ceea ce 
am surprins în c�ut�rile noastre. Concentra-
rea într-o foaie/jurnal a ceea ce am realizat mi 
s-a p�rut o idee bun�, reu�ind într-o pagin� 
s� adune la cald o zi bogat�. Câ�tigul a fost 
mai ales pentru elevi, care au putut exersa 
responsabilit��i pe care nu le mai avuseser�, 
�i anume construc�ia �i structura unei reviste 
ce urmeaz� a �  în întregime a lor. De�i am 
locuit într-un c�min �colar, atmosfera a fost 
prietenoas�, astfel încât nu am sim�it neajun-
surile modestului spa�iu. De aceea, salut un 
viitor demers de acest fel, la care a� participa 
cu pl�cere, sperând s� descop�r �i s� scriu, 
al�turi de copii, despre un Cluj parfumat � e 
de toamna târzie, � e de prim�vara timpurie.
Raluca Nica, elev� la Liceul Greco-Catolic Ti-
motei Cipariu, Bucure�ti. Sincer� s� � u, m-am 
ales cu multe amintiri. De exemplu, mi-a pl�-
cut cel mai mult faptul c� am vizitat Gr�dina 
Botanic�, care, din câte am auzit, e cea mai 
mare din România. A fost interesant faptul 
c�, în � ecare zi, am fost la atelierul de scriere 
creativ�, unde am înv��at diferite jocuri dis-
tractive. M-am împrietenit  cu al�i copii �i am 
cunoscut mai mul�i profesori. A fost o expe-
rien�� pl�cut� �i chiar îmi este dor de ora�ul 
Cluj. Mi-ar pl�cea s�  mai lucr�m în ateliere 
de scriere creativ�, la fel �i anul acesta, s� vi-
zit�m alte locuri interesante, s� vedem lan-
s�ri de c�r�i si s� facem mai multe jocuri. Mai 
pu�ine de scris, îns�...
Camelia Onisie, profesoar�, �i Gabriel Bog-
dan, elev în clasa a XI-a A, Liceul de Art�, Si-
biu. Participarea la activit��ile de la Cluj de 
la începutul acestei veri a fost o provocare, 
atât pentru profesori, cât �i pentru elevii par-
ticipan�i �i un impuls pentru lectur� �i scrie-
re creativ� cu tot ceea ce implic� aceste dou� 
procese de� nitorii pentru devenirea noastr�.
Dup� emo�iile prezent�rii Proiectului Cercu-
rilor de lectur�, ne-am bucurat de activit��ile 
interesante �i e� ciente derulate de-a lungul a 
trei zile, care au marcat începutul de vacan�� 
sub cele mai bune auspicii, �i aici a� dori s� 
amintesc atelierul de scriere al doamnei Ali-
na Pam� l, care ne-a impus înc� de la începu-
tul prezent�rii ritmurile circulare ale aventurii 
scrisului, cu cele trei etape de existen�� ale 
acestuia. De asemenea, atelierul de scriere 
cultural� - Cum se face o revist� Pro-lectura –, 
coordonat de doamna Monica Onojescu, la 
care au participat, deopotriv�, elevi �i profe-
sori a adus numeroase �i bogate informa�ii 

referitoare la modul în care trebuie concepu-
t� o revist� adresat� copiilor �i adolescen�i-
lor genera�iei postmoderne �i a oferit „re�e-
te” pentru scris participan�ilor entuzia�ti. O 
activitate foarte pl�cut�, desf��urat� într-o 
atmosfer� cald� �i prietenoas�, a fost cea din 
Libr�ria C�rture�ti unde s-au citit, cu emo�ie, 
scurte impresii în urma „incursiunii” prin 
centrul ora�ului, s-au pus întreb�ri al c�ror 
r�spuns s-a transformat în certitudini �i s-au 
f�cut promisiuni care se cer imperios a �  res-
pectate într-un viitor concret.
Alina Petri, profesoar� la Colegiul Tehnic de 
Transporturi Transilvania, Cluj. Atmosfera 
întâlnirii de la Cluj a fost extrem de electri-
zant�, în ciuda faptului c� ne a� am cu to�ii 
la � nalul unui an �colar înc�rcat �i obositor. 
Sentimentul apartenen�ei la o elit� de cititori 
activi care fac caz, în sensul cel mai bun al 
cuvântului, de faptul c� citesc f�r� osteneal� 
în cercuri de lectur� a fost reconfortant. Elevi 
�i profesori deopotriv� �i-au prezentat pro-
iectele de cerc din care s-au cules o mul�ime 
de idei pe care le vom face s� rodeasc� anul 
acesta. S-au petrecut evenimente interesante, 
precum prezentarea �i expunerea proiecte-
lor de cerc, dezbateri despre c�r�i preferate, 
portrete de c�r�i �i cititori, lansare de carte, 
concurs de descoperire a Clujului cultural 
�i istoric, ateliere de scriere, conferin�e. Din 
p�cate, cuvintele nu pot reda decât palid at-
mosfera relaxat� �i în acela�i timp competiti-
v�, confortul psihic �i ambi�ia participan�ilor, 
nonconformismul �i ra� namentul cititorilor, 
dialogurile creative �i dinamice ale întâlnirii. 
Cu siguran�� îns�, paginile de jurnal, foto-
gra� ile, amintirile � delizeaz� mai bine cele 
întâmplate în acele zile în care timpul s-a 
comprimat în folosul cititului. �i tot cert este 
faptul c� ne dorim cu to�ii reiterarea concur-
sului �i anul acesta. Spor la citit!
Cristina Popescu, ISJ Cluj. Întâlnirea de la 
Cluj mi s-a p�rut o reu�it�, cel pu�in din dou� 
motive:  1. In primul rând, aceasta a reu�it s�-
�i ating� pe deplin, obiectivul de a transpune 
lectura într-un cadru informal, altul decât cel 
al s�lii de clasa, al biroului personal sau al bi-
bliotecii, eliberând-o astfel, de orice idee de 
obligativitate �colar� �i redându-i dimensiu-
nea ludic�, de activitate personal� cu un pro-
fund rol catartic, relaxant �i gratuit; .2. Elevii 
au fost dezinvol�i, profesorii le-au devenit 
cititori - parteneri, sala de clasa a sem�nat cu 
un club de lectur� sau cu o cafenea literara, 
primele zile ale vacan�ei mari au recuperat 
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pe deplin, pl�cerea elevilor de a citi! Iat� un 
eveniment care ar putea deveni o frumoas� 
tradi�ie! 
Marilena �erban, profesoar� la Liceul Greco-
Catolic Timotei Cipariu, Bucure�ti. Consider c� 
cel mai important a fost c� cerchi�tii mei au 
constatat c� nu sunt singuri, c� exist� în toat� 
�ara copii inteligen�i care au acelea�i preocu-
p�ri �i c� se poate face �i o ,,ga�c�” a celor 
care citesc �i scriu despre ceea ce citesc. În 
plus, c�l�toria la Cluj a fost perceput� �i ca o 
recompens� neconven�ional� venit� în urma 
celor trei ani de participare la activit��ile cer-
cului din �coala lor. Apoi, au con�tientizat c� 
e important s� încerce �i ei s�-i determine pe 
cei din jurul lor s� citeasc�, ceea ce coordona-
torului i s-a p�rut, de data aceasta, o recom-
pens�… Interesant mi s-a p�rut faptul c� am 
întâlnit cerchi�ti de vârste diferite, de la �coli 
�i din localit��i diferite, respective întrup�ri 
variate ale cercului de lectur�. Cred c� foarte 
util� a fost �i prezentarea proiectelor, pentru 
c� am plecat cu idei noi �i, în plus, copiii au 
fost expu�i unei inedite situa�ii de înv��are, 
inclusiv prin faptul c� ei au prezentat mate-
rialul respectiv.  Un spa�iu  mai pu�in formal, 
o tab�r� de o s�pt�mân�, de exemplu, ar �  
o formul� �i mai fericit�, dat � ind c� în cele 
trei zile abia au apucat s� se cunoasc� �i au 
plecat cu regretul c� timpul a trecut prea 
repede. Cred c� întâlnirea de la Cluj a fost 
motivant� pentru cerchi�tii mei. În prima �e-
din�� din anul acesta, am prezentat ce au f�-
cut reprezentan�ii lor la întâlnirea na�ional� 
a cercurilor de lectur�, am pus imaginile �i 
pe blog, iar cei mici au fost foarte bucuro�i c� 
reprezentan�ii lor care au mers în var� sunt 
în clasa a VIII-a, deci termin� gimnaziul, �i 
c� în anul urm�tor va veni rândul lor…
Mihaela Ioana Toderasc, elev� la C.N. Gh. 
Vrâncean, Bac�u: �in s� v� spun ca întâlnirea 
din var� a fost un plus de experien�� pentru 
mine. Nu mai avut pân� acum ocazia s� am 
schimb de idei cu alte persoane decât cele cu 
care sunt obi�nuit� �i colaborez mereu. Ceea 
ce mi-a pl�cut in mod special la întâlnirea de 
la Cluj au fost atelierele de scriere. In opinia 
mea a fost un lucru extraordinar c� am reali-
zat proiecte în echip�. Fiecare a venit cu idei 
�i-a spus p�rerea, s-a discutat despre ce mai 
trebuia îmbun�t��it sau ad�ugat. Am discu-
tat despre rolul de redactor, despre cum ar 
trebui scris� o revist�. S�pt�mâna aceasta 
(11- 15 octombrie) to�i elevii liceului nostru 
au ocazia de a participa la diverse activit��i 

ce au ca motiv principal „lectura” . Etajul 1 
al liceului a fost împânzit de a� �e, poze �i 
c�r�i. Mai r�mâne ca joi s� avem întâlnirea 
cu un invitat special care ne va vorbi despre 
arta de a �  jurnalist. Toate acestea au avut ca 
izvor de motiva�ie �i inspira�ie întâlnirea de 
la Cluj.
Alina Gabriela Tudor, elev� la Liceul Greco-
Catolic Timotei Cipariu, Bucure�ti. Dup� tot 
timpul care a trecut de la întâlnirea noastr�, 
pot spune c� îmi este dor de ora�ul  Cluj, de 
�coala Elf �i de membrii celorlalte cercuri de 
lectur� din România. Una dintre cele mai fru-
moase amintiri cu care am r�mas a fost aceea 
a unei lans�ri de carte: Angelus, scris� de Ru-
xandra Cesereanu. O alt� experien�� pl�cut� 
tr�it� acolo a fost vizitarea Gr�dinii Botanice, 
deoarece consider c� este cea mai frumoasa 
din România. Cred c� aceast� întâlnire ne-a 
fost de mare folos, deoarece am cunoscut 
elevi �i profesori cu care am discutat despre 
lectur�, scriere creativ� �i, astfel, ne-am în-
demnat reciproc s� citim cât mai multe c�r�i. 
De asemenea, acolo am înv��at jocuri noi, 
care ne-au ajutat s� ne folosim imagina�ia �i, 
în acela�i timp, s� ne amuz�m. Mi-ar pl�cea 
ca, la urm�toarea întâlnire, s� punem mai 
mult accent pe citit, �i nu pe scris. Cred c� ar 
�  distractiv s� ne împ�r�im în câteva grupe �i 
s� preg�tim câte o dramatizare dintr-o carte 
pe care am citit-o, în care vor juca elevii �i 
profesorii lor.
Cristina Turca�, profesoar� la �coala Genera-
l� Livada. În urma celor trei zile petrecute 
la Cluj, am avut ocazia s� m� întorc cu nu-
meroase idei noi, dintre care pe unele le-am 
�i aplicat. De exemplu, nu mi-a trecut prin 
minte pân� acum c� am putea s� confec�io-
n�m în cadrul cercului de lectur�, semne de 
carte. Aceast� idee m-a ajutat s� organizez o 
zi minunat� în cadrul �colii de var�, organi-
zat� în iulie. Mi-a pl�cut foarte mult ideea �i 
lecturii pe strad� (înc� nu am aplicat-o, dar 
am de gând s� încerc). M-am întors cu foar-
te multe titluri interesante de compuneri; de 
exemplu, acum îmi vine în minte, titlul Cu-
tremurul sim�it doar în iarb�. Mi-a pl�cut ideea 
unui program � exibil, din care � ecare �i-a 
ales doar ceea ce i-a pl�cut. Din punctul meu 
de vedere, Concursul cercurilor de lectur� a fost 
cu adev�rat un program de formare continu� 
(a�a cum ar trebui el s� � e) atât pentru elevi 
cât �i profesori, mai ales pentru cei din primii 
ani de înv���mânt, cum este cazul meu! 
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