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Ne adresăm tuturor celor care, într-o formă 
sau alta, aţi participat la Proiectul de 
cercetare didactică Cercuri de lectură 
între anii 2004-2013. Adică:
● aţi fost autori şi aţi pilotat punerea în 
practică a proiectului în perioada 2004-2005
● coordonaţi sau aţi coordonat cercuri de 
lectură/cluburi/ateliere ori CDŞ-uri care au 
ca obiect lectura/scrierea
● aţi transferat specifi cul activităţii din 
cercuri în orele de clasă
● aţi organizat, împreună cu elevii, acţiuni de 
promovare a lecturii în şcoli/localităţi/judeţe 
în date stabilite de comun acord în cadrul 
proiectului
● aţi încurajat membrii cercurilor să participe 
la Lecturiadele elevilor sau la concursurile 
de scriere creativă
● aţi fost formatori sau aţi participat la 
cursurile de formare oferite de ANPRO fi e 
singură, fi e în parteneriate cu inspectorate şi 
CCD-uri
● aţi făcut cercetare didactică şi aţi publicat 
rezultatele în cele trei Lecturiade, în „Revista 
cercurilor de lectură” sau aţi susţinut 
examene de licenţă pentru masterate având ca 
obiect activitatea în cercuri 
● aţi dezvoltat proiecte proprii în care aţi 
folosit experienţa cercurilor, invitându-vă să 
participaţi la 

acţiunea de evaluare a proiectului în 
calitate de respondenţi, operatori şi 

autori ai Lecturiadei 4.

Câteva date despre proiect
Proiectul de cercetare didactică Cercuri 
de lectură al cărui scop este stimularea 
interesului elevilor pentru lectură (în 
special pentru lectura literară prin 
apropierea empatică de literatură 
cu valorifi carea imaginaţiei şi laturii 
emoţionale, prin abordarea literaturii ca 
„iluminare” a sensurilor şi tipar pentru 
înţelegerea propriei vieţi; prin raportarea 
critică la valorile prezente în cărţile citite) 
a intrat într-al zecelea an. Iniţiat în 2004 
de un grup de 20 de profesori şi pilotat în 
anul şcolar 2004-2005 în 12 judeţe, a ajuns 
să fi e, un proiect cu acoperire naţională. 
Proiectul s-a dezvoltat pe următoarele 
componente:

înfi inţarea şi coordonarea de cercuri  −
de lectură care au funcţionat pe 
bază de voluntariat ca activităţi 
extracurriculare; 

acţiuni de amploare la nivel local,  −
judeţean şi naţional cu scopul 
formării unui curent de opinie în 
favoarea lecturii („gale” ale lecturii, 
deschideri şi închideri simultane ale 
cercurilor, activităţi dedicate Zilei 
lecturii, concursuri de scriere creativă, 
Lecturiade ale elevilor etc.);
cursuri de formare, livrate fi e numai  −
de către ANPRO, fi e în parteneriate 
cu inspectorate, CCD-uri, Facultatea 
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
UBB, Cluj, Institutul Cultural 
Român; 
cercetare didactică, materializată în  −
cele trei Lecturiade – cărţi narative de 
didactica lecturii, în lucrări de masterat 
sau doctorate, în sute de articole 
publicate în „Perspective” şi, din 2008, 
în „Revista cercurilor de lectură”, 
precum şi în alte zeci de comunicări 
şi ateliere susţinute în secţiuni aparte 
în cadrul simpozioanelor anuale ale 
asociaţiei.

De ce este necesară acum o evaluare a 
proiectului?

 1. Proiectul Cercuri de lectură este prezentat 
în raportul Teaching Reading in Europe. 
Contexts, Policies and Practices din 
2011 (eacea.ec.europa.eu/education/
eurydice/documents/.../) ca model de 
bune practici de lectură pentru ţara 
noastră. Aprecierea ne onorează, însă 
dorim să-i dăm o justifi care având 
o bază mai largă, decât informaţiile 
disparate din prezent.
Formal şi informal se afi rmă că elevii 2. 
citesc mai mult decât cu câţiva ani în 
urmă. Dorim să ştim cât se datorează 
proiectului, ce anume citesc, cât 
de bine citesc şi ce impact a avut 
asupra lor implicarea în acţiuni de 
promovare a cărţii. 
De câţiva ani edituri, biblioteci, 3. 
librării, uneori singure, de cele mai 
multe ori în parteneriate cu dvs., 
încurajează lectura de plăcere pentru 
grupuri de elevi, legitimând astfel 
„comunităţile de lectură”. Dorim 
să ştim cât anume au preluat din 
„spiritul” proiectului.  
În 2007 s-a propus un nou obiectiv 4. 
de cercetare, şi anume transferarea 
experienţei de la cercuri în activitatea 
din clasă. Din discuţii informale şi 
din articolele trimise pentru rubrica 
Dus-întors în „Revista Cercurilor...“ 
respectivă se pare că direcţia înspre 
care s-a îndreptat proiectul a fost 
justifi cată. Pentru validare este însă 
nevoie de mai multe informaţii. 

Unii dintre dvs. aţi renunţat la cercuri 5. 
în forma lor „clasică”, ca activităţi 
extracurriculare, şi le-aţi propus 
ca opţionale sau ore de excelenţă. 
Alţii au organizat activităţile din 
„Săptămâna altfel” după modelul 
cercurilor. Sunt, de asemenea situaţii 
în care aţi propus proiecte proprii. În 
sfârşit, există şi categoria celor care 
au renunţat pur şi simplu. Dorim 
să vă cunoaştem motivele şi, mai 
ales, ce şi cât anume din experienţa 
cercurilor aţi transferat în noile dvs. 
preocupări de cercetare didactică.
Ca orice proiect de cercetare didactică, 6. 
obiectivele se modifi că, pliindu-se 
pe contextul şcolar. Începând din 
anul 2011, în cadrul proiectului se 
promovează, paralel cu cercurile, 
Atelierele de lectură/scriere – forme 
mai standardizate – care pot intra în 
sistem ca CDŞ-uri sau în activităţile 
din Şcoala după şcoală. Însă ca să 
mergem mai departe, este nevoie să 
facem cu luciditate bilanţul a ceea ce 
a fost până acum
Apărute la intervale de 2-3 ani, 7. 
Lecturiadele, cercetări empirice de 
didactica lecturii, sunt o sinteză a 
dezvoltării proiectului în diferite 
etape. În Lecturiada 1 obiectul şi 
subiectul cercetării sunteţi dvs., 
cei care v-aţi descoperit vocaţia de 
„consilieri” ai lecturii; în centrul 
Lecturiadei 2 se afl ă elevii, „seduşi” 
de cărţi şi strategiile ingenioase care-i 
făceau să descopere plăcerea lecturii. 
Cu Lecturiada 3 s-a făcut un pas mai 
departe, în sensul apropierii de 
„miezul”, de semnifi caţiile cărţilor. De 
ce citim? Despre ce ne vorbesc cărţile? 
au fost întrebările la care aţi încercat 
să găsiţi răspunsuri, împreună, elevi 
şi consilieri. În mod fi resc, cea de-a 
patra Lecturiadă trebuie să încheie 
seria cu o privire retrospectivă  şi 
evaluativă asupra a ceea ce s-a făcut 
în cei 10 ani. Ce au câştigat elevii? Ce 
aţi câştigat dvs. în urma contactului 
cu Cercurile de lectură? Care au fost 
urmările la nivelul sistemului sau 
dincolo de mediul strict şcolar? În 
ce constă noutatea unui astfel de 
proiect? Şi, mai ales, ce putem prelua 
pentru viitor?

Mai multe informaţii, chestionare, întrebări 
pentru interviuri pe www.anpro.ro/pagina 
Cercuri de lectură/Lecturiada 4.
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