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Regulamentul  
concursului naŃional Cercuri de lectură  

Cluj 
 

Argument 
Într-un context în care motivaŃia tinerilor pentru lectură este tot mai redusă, personalitatea lor 

fiind modelată de factori educativi adesea lipsiŃi de constanŃă valorică, Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului, în colaborare cu AsociaŃia Profesorilor de Limba şi Literatura Română ANPRO „Ioana Em. 
Petrescu” şi cu Inspectoratul Şcolar JudeŃean Cluj organizează Concursul NaŃional Cercuri de lectură. 
Fără a-şi propune să fie o competiŃie acerbă, concursul reuneşte elevii care au ca preocupare comună 
lectura, într-o sărbătoare a schimbului de idei şi de impresii, în care câştigători sunt toŃi participanŃii. 

Concursul se adresează tuturor elevilor pasionaŃi de lectură din clasele V-XII, cuprinşi în 
activităŃi specifice de cultivare şi de dezvoltare a gustului pentru lectură şi urmăreşte formarea de 
valori şi de atitudini, prin intermediul literaturii.  

Din experienŃa Proiectului Cercuri de lectură derulat de AsociaŃia Profesorilor de Limba şi 
Literatura Română ANPRO „Ioana Em. Petrescu” începând cu anul 2004 se pot cita cu titlu de exemplu 
următoarele activităŃi prin care se poate asigura un cadru pentru susŃinerea şi dezvoltare a gustului 
pentru lectura de plăcere: întâlniri regulate în care sunt puse în discuŃie cărŃi din afara lecturii şcolare. 
Evaluarea ori promovarea lecturii în rândul colegilor se poate face prin: concursuri de tipul cel mai bun 
afiş de promovare a lecturii, benzi desenate, cea mai reuşită copertă, ”carta cititorului”, manifeste ”pro 
lectură”, ”recunoaşteŃi autorul”, ”recunoaşteŃi personajul”, târguri de carte, reparare de cărŃi uzate, 
cronici, recenzii, jurnale de lectură, portofolii, ilustraŃii pentru cartea preferată, recomandări de carte prin 
”scenarii originale”, activităŃi de tipul ”toată şcoala citeşte”, maraton al lecturii etc.    
 
Obiectivele concursului sunt: 

• stimularea gustului pentru lectura de plăcere; 
• promovarea lecturii deschise/ a lecturilor plurale; 
• valorificarea activităŃilor specifice din cercurile de lectură ale judeŃelor sau a altor 

activităŃi care promovează interesul tinerilor pentru lectură; 
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• iniŃierea şi susŃinerea unor campanii de promovare a interesului pentru lectură în rândul 
altor tineri. 

 
Cap. I DispoziŃii generale 
 

� Concursul se organizează pe trei niveluri: a. clasele V-VI; b. clasele VII-X; c. clasele XI-XII. 
� Activitatea de popularizare a concursului se va realiza, la nivelul tuturor unităŃilor şcolare din 

fiecare judeŃ, de către inspectorii de limba şi literatura română din cadrul inspectoratelor şcolare 
judeŃene. Concomitent, promovarea se va face prin mijloace specifice ANPRO: site-ul asociaŃiei, 
reviste, forum.  

� Concursul va avea două etape: etapa judeŃeană (o săptămână, începând cu 23 aprilie, Ziua 
cărŃii şi a lecturii) şi etapa naŃională care se va desfăşura timp de patru zile, în luna mai, în 
fiecare an la Cluj-Napoca. 

� SelecŃia la etapa judeŃeană se realizează prin forme şi activităŃi stabilite de către comisiile 
judeŃene, fără constrângeri, modelul probelor de la etapa naŃională fiind doar orientativ. 

� Pentru etapa judeŃeană, fiecare inspectorat şcolar judeŃean, prin inspectorul de limba română, va 
desemna un juriu format din cinci membri – trei profesori de limba şi literatura română şi doi 
elevi, unul din clasele gimnaziale şi unul din clasele liceale. 

� Juriul va alege un singur echipaj pentru a participa la etapa naŃională, indiferent de nivelul pe 
care îl reprezintă. 

� Echipajul reprezentativ al judeŃului este compus dintr-un elev şi profesorul coordonator al 
cercului/ clubului (sau al altei activităŃi de promovare a lecturii) din cadrul acestuia. 

� Coordonarea desfăşurării etapei naŃionale se realizează de către Comisia Centrală alcătuită din:  
- preşedinte – un cadru didactic universitar, de preferinŃă membru al Comisiei NaŃionale de limba 

română;  
- vicepreşedinŃi – cei doi inspectori generali de limba română din cadrul MECT; 
- un secretar – inspectorul de specialitate de la ISJ Cluj;  
- 12 profesori evaluatori (2 pentru proba a, 4 pentru proba b şi 6 pentru proba c). 
 

Cap. II Structura probelor la etapa naŃională 
Se recomandă ca la etapa judeŃeană să se aibă în vedere structura probelor şi criteriile de evaluare 
de la etapa naŃională. 

• În anul şcolar 2008-2009, etapa naŃională a concursului se va desfăşura în perioada 22-25 mai 
2009. 

� La etapa naŃională vor exista trei probe, a căror rezolvare va fi realizată de către elevul pregătit 
de profesorul coordonator. Profesorul coordonator poate acorda consiliere elevului pentru ca 
acesta să răspundă sarcinii de lucru de la punctele a şi b. 

� În anul şcolar 2008-2009, volumul propus pentru proba Cartea anului, la toate cele trei niveluri, 
este Cititorul din peşteră, de Rui Zink, Editura Humanitas, 2008, ColecŃia Cartea de pe 
noptieră. Dificultatea subiectelor propuse la această probă va fi adaptată particularităŃilor de 
vârstă ale concurenŃilor. 

� Probele etapei naŃionale a concursului sunt: 
a. O probă care se concretizează în realizarea unor standuri de prezentare a activităŃii cercului/ 

clubului etc. şi a produselor prin care s-a realizat promovarea interesului pentru lectură în 
rândul elevilor.  

b. Proba Convinge-mă să citesc! presupune folosirea oricăror mijloace cu scopul de a trezi 
interesul pentru lectura unei cărŃi la alegere, într-o intervenŃie de trei minute. 
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c. Proba Cartea anului se desfăşoară pe cele trei niveluri. În fiecare an vor fi anunŃate din timp 
titlurile cărŃilor propuse. Proba se va desfăşura în scris, cu sarcini diferenŃiate pentru fiecare 
dintre cele trei niveluri. Sarcina de lucru, stabilită de către Comisia NaŃională, poate viza 
dimensiunea interpretativă sau dimensiunea creativă, fără a presupune altă pregătire 
prealabilă decât lectura cărŃii.  Durata probei este de 50 de minute.  

 
Cap. III Evaluarea probelor 
 

• Comisia Centrală va elabora criteriile de evaluare pentru fiecare probă şi le va afişa înainte de 
începerea evaluării, având în vedere următoarele elemente de cadru general specific fiecărei 
probe: 

a. Pentru prima probă se va avea în vedere atât diversitatea şi originalitatea produselor expuse, cât şi 
calitatea prezentării standului. Prin produsele prezentate, standul trebuie să facă dovada faptului că 
respectivul cerc/ club desfăşoară o activitate de durată.  
b.  Pentru proba Convinge-mă să citesc! se vor avea în vedere toate elementele specifice unui discurs 
persuasiv, indiferent de limbaj.  
c.  Pentru proba Cartea anului, criteriile din barem vor avea în vedere valorificarea conŃinutului 
volumului în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite de către Comisia Centrală. 

• Punctajul total maxim care poate fi acordat unui concurent este de 120 de puncte, distribuite 
astfel:  

a. pentru proba a – 20 de puncte; 
b. pentru proba b – 30 de puncte;  
c. pentru proba c – 70 de puncte. 

 
Cap. IV DispoziŃii finale 
 

� Selectarea şi avizarea echipei de evaluatori din Comisia NaŃională se realizează de către 
inspectorii generali MECT. 

� La etapa naŃională, elaborarea subiectelor pentru probele b şi c se va realiza de către Comisia 
NaŃională, în preziua concursului. 

� Premiile acordate la etapa naŃională sunt ale întregului grup din care face parte echipajul 
reprezentativ al judeŃului. 

� În termen de cinci zile de la desfăşurarea etapei judeŃene, inspectorii de specialitate din toate 
judeŃele vor comunica inspectorilor de specialitate din judeŃul Cluj componenŃa echipajelor 
reprezentative. 

� Acordarea premiilor, a menŃiunilor şi a premiilor speciale se va face cu respectarea 
regulamentului general pentru concursuri şcolare.  

� Rezultatele concursului şi vor fi valorificate, în colaborare cu AsociaŃia Profesorilor de Limba şi 
Literatura Română ANPRO „Ioana Em. Petrescu”, într-o revistă online/culegere care va cuprinde 
experienŃele concrete ale cercurilor din toate judeŃele Ńării. 

 
 
 

Inspectori generali, 
Mina-Maria Rusu   Anca Petrache 


