
     

 
 

Concurs de lectură   

Regulament  

 

Specificul concursului: o competiție care să îi aducă împreună pe elevii care au ca preocupare 

comună lectura; schimbul de impresii despre cărți, recenziile, dezbaterile pe teme inspirate de 

problematica diversă a cărților recomandate, ca și alte activități surpriză le vor oferi elevilor 

participanți atât contextul favorabil formării de valori și de atitudini prin intermediul literaturii, cât 

și șansa de a deveni cititori celebri. 

Organizatori: profesori de limba și literatura română din cadrul Colegiului Național ,,Mihai 

Eminescu” Botoșani 

Grup-țintă: elevi ai Colegiului Național ,,Mihai Eminescu” Botoșani 

Perioada de desfășurare: iulie 2022 – mai 2023 

Niveluri de organizare: 

- Nivelul 1: elevi din clasele a V-a și a VI-a; 

- Nivelul 2: elevi din clasele a VII-a și a VIII-a; 

- Nivelul 3: elevi din clasle a IX-a și a X-a; 

- Nivelul 4: elevi din clasele a XI-a și a XII-a. 

 
Precizări generale: 

- concursul va avea mai multe etape, cu derulare în perioada mai sus menționată, la finalul 

cărora va fi desemnat cititorul anului școlar 2022-2023, pentru fiecare din cele patru niveluri 

precizate; 

- etapa de înscriere presupune trimiterea unui mail pe adresa concursdelectura@gmail.com, 

cu următoarele informații:  

➢ numele și prenumele elevului;  

➢ clasa (se precizează conform înscrierii în anul școlar 2022-2023);  

➢ alte concursuri, activități, proiecte și competiții școlare de profil la care elevul a 

participat (dacă este cazul);  

➢ o succintă autoprezentare, realizată într-un mod inedit, ca răspuns la următoarea 

cerință: alege cinci cuvinte care te definesc ca persoană pasionată de lectură (cuvinte 

pe care le asociezi cu cărțile preferate/cu ultimele cărți citite/cu valori inspirate de 

aceste cărți/cu stări și emoții din timpul lecturii etc.) și construiește cu aceste cuvinte 

cinci enunțuri despre tine; 
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- pentru fiecare titlu din lista cărților recomandate (vezi lista la sfârșitul acestor precizări), 

elevii vor completa câte o fișă de lectură, în format electronic, accesând linkurile care vor fi 

accesibile la o dată anunțată în luna iulie 2022, după înscrierea în concurs a elevilor 

interesați; 

- important: un elev poate alege să citească și cărți recomandate pentru un nivel anterior 

celui în care se încadrează, dar trebuie să le parcurgă obligatoriu pe toate din categoria lui de 

vârstă (de exemplu: un elev care a absolvit clasa a VI-a și se înscrie la nivelul 2, deoarece în 

anul școlar 2022-2023 va fi în clasa a VII-a, poate citi orice titlu dintre cele propuse pentru 

nivelul 1 și toate cele trei cărți propuse pentru nivelul 2, dar nu cărți pentru nivelurile 3 și 4); 

- la sfârșitul fiecărei etape, vor fi anunțate punctajele obținute pe baza fișelor de lectură și 

clasamentul intermediar; 

- până la sfârșitul anului școlar 2022-2023, fiecare elev înscris va acumula puncte și prin 

parcurgerea etapelor următoare, iar cărțile care vor completa lista inițială vor fi anunțate 

după începerea noului an școlar; 

- pentru a putea candida la titlul de cititor al anului școlar 2022-2023, un elev – indiferent 

de nivelul la care s-a înscris – trebuie să aibă în portofoliul de lectură minimum 10 titluri 

dintre cele care vor fi recomandate treptat și să acumuleze un punctaj cât mai mare; 

- termenul limită pentru lectura cărților de mai jos și pentru completarea fișelor de lectură 

este 1 septembrie 2022. 

 

 

LISTA DE LECTURĂ pentru prima etapă  

(perioada vacanței de vară) 

 

Nivelul 1: elevi din clasele a V-a și a VI-a 

1. O vară cu Isidor de Veronica Niculescu 

2. Bătrânul din lună de Grace Lin 

3. Băieții din strada Pal de Molnár Ferenc 

 

Nivelul 2: elevi din clasele a VII-a și a VIII-a 

1. Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupery 

2. Tabăra de Louis Sachar 

3. Olguța și un bunic de milioane de Alex Moldovan 

 

Nivelul 3: elevi din clasle a IX-a și a X-a 

1. Copila-Stea de Jerry Spinelli 

2. Inocenții de Ioana Pârvulescu 

3. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury 

4. Jane Eyre de Charlotte Brontë 

 

Nivelul 4: elevi din clasele a XI-a și a XII-a 

1. Flori pentru Algernon de Daniel Keyes 

2. Ciuleandra de Liviu Rebreanu 

3. Tatăl celuilalt copil de Parinoush Saniee 

4. Mândrie și prejudecată de Jane Austin 


