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Reiau fragmentar scrisoarea 

informativ  postat  pe toate grupurile 
de discu ii ANPRO în 13 septembrie. Ea 
con ine un „raport” i un apel.

1. Pentameroniada. Etapa Þnal  a 
Lecturiadei 2015. Pove ti c l toare s-a 
inut la Cluj, între 2-6 septembrie. 

Au fost selectate 20 de portofolii cu 
„pove ti auzite de la al ii i transmise 
mai departe” i au fost invita i trei elevi 
care s-au distins în prima etap . În total 
au participat circa 70 de persoane: elevi 
 de la clasele primare pân  la liceu i 

chiar studen i în primul an , profesori 
coordonatori de cercuri, bibliotecari, 
scriitori de c r i pentru copii, studen i 
i profesori de la Departamentul de 

Jurnalistic  al Facult ii de tiin e 
Politice i Comunicare, UBB, Cluj, 
piari ti, coordonatori ai unor proiecte 
de lectur , altele decât al nostru. De ce 
un titlu atât de lung i greu de rostit? 
Pentru c  a inut cinci zile, pentru c  
trebuia s  adune în jurul unei idei 
comune cele trei etape ale concursului, 
prima, Pove ti citite în c r i i transmise 
mai departe, cu cea de-a doua, Pove ti 
auzite, culese i transmise mai departe, 
i a treia, Pove tile mele – ateliere de 

scriere creativ , cu celelalte. La fel 
ca în modelul nostru, Decameronul, 
pove tile au fost tematice. În prima 
zi, Þecare a povestit i a scris despre 
ce-i place cel mai mult, în ziua a doua 
s-au ascultat i s-au scris pove ti 
cu întâmpl ri din trecut sau viitor, 
magi, robo i i vr jitoare, în ziua a 
treia, „pove ti de tot râsul”, în ziua a 
patra, pove ti vesele i triste cu copii 
i adolescen i i, în ziua a cincea, 

o poveste comun  prin care s-au 
anticipat r spunsurile la întrebarea cu 
care s-a încheiat întâlnirea. În sfâr it, 
pentru c  la începutul secolului 21, 
ne-am str duit, dup  puterile noastre, 
s  reconstruim cu to ii atmosfera i 
ritualul din Decameronul. Din fericire, 
nu sub amenin area ciumei! Cel mai 
bun lucru pe care l-am izbutit a fost 
c  în toate momentele s-au stabilit 
rela ii de în elegere i acceptare între 

copii, mai mari sau mai mici, între 
copii i maturi, între elevi i profesori, 
între noi to i i invita i. Numai a a îmi 
explic t cerea absolut  în care au fost 
ascultate pove tile spuse de Ioana, o  
fat  de 13 ani de la Liceul Tehnologic 
pentru Neauzitori ori povestea, 
uluitor de sincer , a lui C lin despre 
prima lui copil rie, petrecut  într-
un sat din jude ul Bistri a al turi de 
p rin ii sociali (mama social  a venit 
la Cluj s -l întâlneasc ). despre ce 
sentimente tr ia când era adus „pe 
vedere” în fa a poten ialilor viitori 
p rin i i despre  hot rârea luat  în 
clasa a V-a de a povesti totul, într-un 
caiet pe care-l inea ascuns sub pat. 
Sau de ce în atelierele de scriere în 
momentul în care se citeau „pove tile 
mele” se întreceau profesorii i elevii, 
deopotriv , în a ridica mâna pentru 
a se anun a „la r spuns”, ori nu 
pridideau s - i ia din mân  microfonul 
ca s  r spund  la întrebarea de la 
sfâr it: „Care e tâlcul pove tilor?”. 
Suplimentul acestui num r con ine 
o parte dintre pove tile scrise la Cluj, 
urmând ca o selec ie din „pove tile 
auzite de la al ii...” s  se publice într-
un volum online.

2. Apel. „Ia parte la aceast  mi care 
european !” S pt mâna Litera iei 
(8-17 septembrie) este un eveniment 
ini iat în cadrul proiectului ELINET 
(Re eaua European  de Politici 
în domeniul Litera iei) care se 
desf oar  în toate rile UE. Scopul 
proiectului este de a se atrage 
aten ia asupra „nivelului sc zut de 
competen e de litera ie a popula iei, 
de toate vârstele din întreaga Europ  
i de a propune ac iuni „în vederea 

amelior rii acestei situa ii”. 
În România  coala începe în 

14 septembrie, îns  cred c  nu se 
întâmpl  nimic dac  „s pt mâna 
litera iei” la noi va ine între 14-
23 septembrie. Important este s  
r spundem apelului. 

De la început speciÞc m c  v  
propunem s  v  implica i în aceast  
ac iune ca voluntari. Deci dvs. trebuie 
s  g si i m loacele cele mai potrivite 
în a atrage în aceast  mi care cât mai 
mult  lume. Având în vedere durata, 
este Þresc  c  nu ve i putea rezolva 

într-o s pt mân  problemele litera iei, 
îns  în acest interval pute i sensibiliza 
elevii, direc iunea, profesorii de toate 
specialit ile, p rin ii, adul ii de toate 
vârstele fa  de problem . 

În ceea ce prive te modul în care 
ve i proceda, a a cum am v zut i în 
alte situa ii, lucrurile merg bine, dac  
se Þxeaz  un cadru general i vi se 
las  ini iativa. Foarte pe scurt, voi Þxa 
cadrul: a. Scop: scoaterea în eviden  
a importan ei scris/cititului cu sens 
(prin ac iuni, nu prin discursuri); 
b. Perioada: 14-23 septembrie de 
la câteva minute în Þecare zi  la 
activit i cu durat  mai lung ; c. 
Public int : elevi, profesori, p rin i 
etc.; d. Activit i/forme: ce dori i i ce 
crede i c  este mai potrivit pentru 
coala dvs. De exemplu: lansarea 

unor sloganuri despre importan a 
scris/cititului cu sens;  panouri  mari, 
plasate în diferite locuri „strategice” 
pe care oricine poate nota titlul unei 
recomand ri de lectur ;  zile tematice 
pentru cititul de pl cere, cititul cu 
scop informativ, cititul pe internet, 
cititul c r ilor pe hârtie, cititul 
critic etc. e. Impactul: m surat prin  
feedbackuri la sfâr it de s pt mân , 
liste cu recomand ri de c r i postate 
pe re elele de socializare, impresii 
notate în jurnale etc.; f. Atmosfera: 
pl cut , neostentativ , necoercitiv . 

Sper m s  r spunde i apelului 
nostru i a tept m ve ti de la dvs. 
pentru „Consilierul de lectur ” nr. 3. 
V  invit m s  posta i evenimentele i 
pe www.anpro.ro
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