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argument

 Cu bune şi cu 
mai puţin bune 

Lecturiada  elevilor 2011
Concurs Naţional de comunicare, 
lectură şi creativitate înscris în 
calendarul MECTS cu numărul... 

Din feedbackurile primite:
Elev: „...a fost o senzaţie minunată să scriu 
despre cărţi stând pe jos, printre cărţi. Cărţi 
în faţă, cărţi în spate, în sus, tot cărţi… chiar 
şi sub foaia mea de concurs era un album Van 
Gogh folosit drept suport. În acel moment, 
am uitat de oboseala drumului şi m-am 
lăsat absorbită în lumea cărţilor care mă 
înconjura.”
Profesor: „Faza pe şcoală a fost un succes, 
atât prin participare, cât şi prin rezultatele 
ei. Am publicat în revista colegiului multe 
texte reuşite. Întâlnirea profesorilor cu 
Alina Pamfi l, în spaţiul neconvenţional de 
la Piazze% a, la o cafea, a devenit o conferinţă 
interactivă plăcută şi instructivă”.
Elevi: Prea multă oboseală, prea multe 
activităţi într-un timp scurt.
Profesori: S-au schimbat criteriile pe parcurs. 
„Proba care s-a dorit de tip olimpiadă 
naţională pentru elevi n-a valorifi cat 
potenţialul participanţilor.”

Lecturiada elevilor din 2011 a fost 
un concurs online de portofolii, 
urmat de o întâlnire a  cercurilor 
fi naliste reprezentate de câte un elev, 
însoţit de profesorul coordonator. 
Portofoliul cuprindea următoarele 
piese: o descriere a unei activităţi 
obişnuite de cerc, un jurnal de lectură 
cu cel puţin trei cărţi citite în cerc în 
anul şcolar 2010-2011 şi dovezi că 
membrii cercului de lectură s-au 
implicat în publicitatea şi, eventual, 
în organizarea concursului de 
scriere creativă „De la Jurnalul unui 
puşti la Primul/Prima...” În intenţia 
organizatorilor, între 3 şi 5 iunie 
2011 urma să aibă loc o Lecturiadă, 
adică o întâlnire care relua spiritul 
„galelor” judeţene ale cercurilor de 

lectură şi al celei care a avut loc la 
nivel naţional în 2010 ‒ o sărbătoare a 
cărţii şi cititorilor ‒ elevi şi profesori 
‒, schimb de experienţă, continuarea 
procesului de creare a unei reţele 
naţionale a cititorilor – elevi, punerea 
bazelor unor proiecte comune de 
lectură şi scriere. Prima Lecturiadă... 
a fost autofi nanţată şi ne-am impus 
regulile; a doua a fost susţinută 
de către MECTS şi, în schimbul 
fi nanţării, în ultimul moment, ni s-au 
impus alte reguli.
În momentul de faţă, după ce am 
depăşit cu toţii oboseala şi frustrările 
din vară, cred că se impune o privire 
limpede asupra a ceea ce a fost 
Lecturiada elevilor din acest an şi, mai 
ales, asupra a ceea ce avem de făcut 
în viitor. De aceea, voi încerca să trec 
în revistă rapid ceea ce considerăm că 
a fost bine şi ceea ce a fost mai puţin 
bine, dacă nu chiar rău, la întâlnirea 
din iunie.
– Este bine că Ministerul  s-a implicat 
fi nanciar şi în fapt prin reprezentanţii 
săi în teritoriu, dar noile reguli, 
cele ale  unui concurs tip olimpiadă 
şcolară, s-au dovedit incompatibile 
cu spiritul cercurilor şi cu aşteptările 
participanţilor. 
– Este bine că Lecturiada... a fost lansată 
din timp şi i s-a făcut o publicitate 
bună, nu numai cu mĳ loacele specifi ce 
asociaţiei, ci şi printr-o scrisoare 
metodică trimisă inspectoratelor 
judeţene, dar schimbarea parţială şi în 
ultimul moment a regulilor nu a mai 
dat răgazul unei regândiri clare a noi 
situaţii, 
– Este bine că numărul cercurilor 
înscrise în concurs a fost substanţial 
mai mare şi din mai multe judeţe 
decât anul trecut, dar limitarea 
numărului de participanţi a atras 
după sine eliminarea unor cercuri 
cu iniţiative lăudabile care şi-ar fi  
găsit pe deplin locul la o astfel de 
întâlnire. 
– Este bine că la Lecturiada... au 
participat împreună, elevi şi 
coordonatori de cercuri, dar nu a 

mai putut fi  păstrată regula ca fi ecare 
elev, să fi e însoţit de coordonatorul 
cercului propriu. 
– Este bine că activităţile tip-atelier 
au fost variate ‒ unele pentru elevi 
şi profesori, altele numai pentru 
unii sau pentru alţii, dar din pricina 
reducerii cu o jumătate de zi a 
timpului întâlnirii, s-au aglomerat, 
ceea ce a dus la inevitabila oboseală. 
– Este bine că o parte dintre activităţi 
‒ lansări de carte ori „lecturi publice” 
ale celor care s-au  distins la concursul 
de scriere Jurnalul unui puşti… – 
au avut loc în spaţii adecvate (la 
Cărtureşti sau la Librarium), dar 
spaţiile, oricât de prietenoase, s-au 
dovedit pentru mulţi copii nepotrivite 
pentru scrierea unor eseuri evaluate 
după criterii strict didactice. 
– Este bine că ministerul a alocat o 
sumă substanţială pentru premii, dar 
a fost penibil că premiile s-au dat în 
bani, în ultima zi, când nimeni nu a 
mai avut timp să-şi cumpere cărţile 
dorite.
– Este bine că s-a păstrat în mare 
măsură spiritul unei întâlniri 
sărbătoreşti şi de lucru, totodată, 
în care s-a mizat pe creativitate şi 
comunicare în numele lecturii, dar  
inducerea nedorită a unui aprig spirit 
de competitivitate şi ierarhiile stricte 
au dus la tensiuni nedorite, supărări 
şi lacrimi.  

Care ar fi  soluţia pentru viitor? O 
cunoaştere din timp a intenţiilor 
ambilor parteneri precum şi 
negocierea de pe poziţii egale a 
regulilor. Iar dacă nu se poate găsi o 
soluţie rezonabilă de compromis, cred 
că nu rămâne altceva decât renunţarea 
la colaborarea cu Ministerul.
Până atunci, însă, trebuie să 
recunoaştem că, dincolo de 
neajunsurile şi frustrările din acest 
an, au fost sufi ciente momente 
remarcabile. Pe unele dintre ele le vom 
prezenta în acest număr al revistei. 

Monica Onojescu


