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Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română 
„Ioana Em. Petrescu” (ANPRO) 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 

Casa Corpului Didactic, Cluj 
 
Către  
unităţile şcolare din judeţul Cluj; 
În atenţia  
profesorilor de limba şi literatura română, limbi moderne, învăţătorilor, bibliotecarilor, 
documentariştilor CDI, a tuturor celor care cred în rostul formator al lecturii 

 
vă invităm 

 
să participaţi la activităţile de promovare a lecturii în cadrul proiectului Cercuri de lectură:  

 
ZILELE CĂRŢILOR DESCHISE 

29-30 mai 2009 
 
Stimaţi colegi, 
Ne adresăm atât celor cuprinşi deja în proiect, cât şi tuturor, profesori, bibliotecari, învăţători, care 

cred în valorile promovate prin lectură.. 
 
Cercuri de lectură este un proiect de cercetare didactică iniţiat din 2004 al cărui scop este promovarea 

lecturii de plăcere în rândurile elevilor. În prezent Cercurile de lectură funcţionează în 20 de judeţe şi în 
municipiul Bucureşti. 

Proiectul vizează trei aspecte:  
• activităţi practice pentru încurajarea lecturii elevilor, dintre care lectura în cercuri s-a dovedit 

una dintre formele cele mai agreate de elevi şi profesori; 
• cercetare didactică asupra actului lecturii la tineri. O parte din rezultate a fost publicată în 

Lecturiada 1 (2005) şi Lecturiada 2 (2007), în revista „Perspective”, precum şi, începând cu 
anul 2005, în volumele simpozionului naţional de didactică organizat de ANPRO: Lectura. 
Repere actuale, Text literar şi contexte, Valori acronice şi contemporane în literatura pentru 
copii şi tineri şi Scrierea (cu secţiunea Ateliere de lectură/Ateliere de scriere). Din anul 2008 
apare „Revista cercurilor de lectură”. 

• programe de formare de care au beneficiat până în momentul peste 600 de profesori, 
învăţători şi bibliotecari din ţară. Mulţi dintre ei au înfiinţat ulterior în şcolile lor cercuri de 
lectură, au organizat concursuri cu scopul promovării lecturii, mitinguri şi marşuri „Pro 
lectura”, ori s-au implicat în activităţi de cercetare. În judeţul Cluj, începând din 2007, au 
frecventat cele două programe Cercuri de lectură şi Lectură metodică/lectură cursivă (curs  
acreditat în cadrul CCD aproximativ 100 de profesori, învăţători şi bibliotecari. 

Începând din 2005, elevii şi profesorii implicaţi în proiect organizează activităţi de amploare, menite să 
marcheze „închiderea” pentru trei luni a cercurilor de lectură din şcoală şi „deschiderea” cercurilor de vacanţă. 
Astfel de întâlniri vizează, în primul rând, lectura de plăcere şi cititorul concret, cu identitate precisă, cu 
preferinţe şi aşteptări de la lectură, capabil să interpreteze într-o manieră personală un text ori să-şi susţină 
convingerile pornind de la el. 
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În acest an, activităţile se vor desfăşura pe parcursul a două zile, în parteneriat  
cu grupurile de librării Diverta şi Cărtureşti  

 
vineri 29 mai 2009 

Iuliu Mall 
 

ATELIERE/CONCURSURI 
Diverta 

clasele primare  
12.00-14.00 

 
Cărtureşti 
gimnaziu 

16.00-18.00 
 

Diverta 
liceu 

16.00-18.00 
 

Sâmbătă 30 mai 2009 
Grupul Şcolar de Chimie Industrială Terapia, str. Horea 52, Cluj 

 
•  9.00 în cadrul activităţii Dăruim şi primim cărţi  va avea loc întâlnirea membrilor cercurilor de 

lectură; 
• 9.30-10.30 într-un cadru public, va avea loc trecerea în revistă a activităţii Cercurilor de lectură pe 

cele trei cicluri – primar, gimnazial şi liceal;  
• 10.30-11.00 – expoziţie de afişe; votarea celui mai bun afis; 
• 11.00-12.30 – ateliere, concursuri simultane individuale şi pe echipe.  
• 12.30-13.30 – premierea câştigătorilor concursurilor din cele două zile şi lansarea numărului nou al 

„Revistei cercurilor de lectură”. 
 

Informaţii utile:  
1. Înscrierile pentru participarea la activitatea Zilele cărţilor deschise se vor face până în data de 15 mai 2009 

la adresele: cdindelegan@yahoo.com; lmedesan@yahoo.com; 
2. Cercurile vor fi reprezentate de cinci elevi însoţiţi de coordonator. Cercurile îşi va face publicitate printr-un 

afiş care va fi expus  în cadrul unei expoziţii. Cel mai bun afiş va fi premiat. 
Prezentarea activităţii cercurilor din anul 2008-2009 va dura între 3-5’. Experienţa de anul trecut ne-a 
dovedit că s-au bucurat de succes prestaţiile interactive, susţinute de materiale variate ca fotografii, filme, 
postere, liste de lectură, înregistrări audio etc. 

3. Concursurile, care se vor desfăşura în cele două zile, vor fi individuale şi pe echipe (ele vor consta din eseuri 
de 10 minute, pornind de la citate din cărţi; discursuri: Pledoarie pentru cartea mea, improvizaţii dramatice 
pe baza unor secvenţe reprezentate, scriere de poveşti etc.); 

4. Juriul (itinerant) va fi compus din cadre didactice şi elevi. În anumite situaţii (de exemplu, Cel mai bun afiş 
sau propunerea pentru sloganul întâlnirii viitoare) vor vota toţi elevii; 

5. Recomandaţi elevilor să vină pregătiţi cu cărţile pe care doresc să le dăruiască viitorilor lor prieteni în cadrul 
acţiunii Dăruim şi primim cărţi. De asemenea, să fie pregătiţi să achiziţioneze cărţile dorite în cadrul 
activităţilor de la librărie.  
 
Corina Dindelegan                                                                                                                    Cristina Popescu 
Grup Şcolar Terapia, Cluj                                                                      inspector de specialitate. IŞc.J, Cluj 
cdindelegan@yahoo.com 
 
Luminiţa Medeşan                                                                                                                                 Alina Petri 
CN George Coşbuc, Cluj.                                                                                                         metodist, CCD, Cluj 
lmedesan@yahoo.com.                                                                                                        alina_petri@yahoo.com 

Monica Onojescu 
coord. proiect Cercuri de lectură 

monojescu@yahoo.com 


