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Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatură Română „Ioana Em. Petrescu”
anunţă
SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE
Ediţia a XV-a
5-7 decembrie 2014, Cluj

RECEPTAREA AUTORILOR CANONICI
Responsabilităţi şi abordări specifice
Vă rugăm să trimiteţi până la data de
25 noiembrie 2014
titlul şi rezumatul lucrării /atelierului / posterului (250 de cuvinte)
în limba română şi o limbă străină
la adresa anprocluj@yahoo.com
Ca la precedentele ediţii, contribuţia participanţilor se poate concretiza în conferinţe, comunicări, ateliere,
postere, discuţii tematice în grup, participarea la dezbateri, mese rotunde şi lansări de carte.
Vă rugăm şi de data aceasta să consideraţi simpozionul naţional ca un moment în formarea continuă.
În acest sens, organizatorii aşteaptă o participare activă pe parcursul întregului program:
de la conferinţele în plen până la simulări de lecţii şi dezbateri;
de la sesiunile de postere, urmate de discuţii şi sesiunile de concluzii
(pe secţiuni sau la nivelul întregului grup)
până la evaluările finale.
Având în vedere tema şi scopul comun sunt invitaţi să participe învăţătorii, profesorii de alte
specialităţi, studenţii de la facultăţile de profil, precum şi membrii altor asociaţii profesionale din
învăţământul preuniversitar şi universitar.
Informaţii:
www.anpro.ro/pagina Simpozion
anprocluj@yahoo.com
tel: 0742945415
072315289
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Ca de fiecare dată,
obiectivele generale ale simpozionului sunt:
1. Un obiectiv de calificare care vizează circumscrierea şi analizarea problematicii prin raportare la
programe şi manuale, obiectiv realizat din perspectivă sincronică şi diacronică;
2. Un obiectiv practic ce urmăreşte conturarea unor strategii de predare a disciplinei, menite să
formeze gustul estetic, să întreţină bucuria lecturii şi să formeze cititori autonomi;
3. Un obiectiv relaţional ce intenţionează crearea unui spaţiu comun de reflecţie, menit să realizeze
legături viabile între participanţi şi noi posibilităţi de colaborări profesionale.
Facem o descriere succintă a activităţilor:
Conferinţe
Susţinute în plen de specialişti din universităţi sau institute de cercetare, acestea vor trasa direcţiile
simpozionului, tratând probleme de interes general.
Grupuri de discuţii/Postere
Desfăşurate pe secţiuni paralele, cu durata de o oră şi treizeci de minute, sunt organizate pe sistemul
discuţiei de tip panel. Modificarea din anul acesta constă în afişarea iniţială a materialelor sub formă de
postere, ceea ce va permite, de la început, o imagine de ansamblu asupra tuturor comunicărilor.
Comunicările in extenso vor fi publicate în culegerea cu lucrările simpozionului. Sperăm ca în urma acestei
modificări să se câştige timp pentru dezbateri.
Ateliere
Desfăşurate simultan, atelierele sunt demonstraţii ale unor situaţii pe care le putem regăsi în activitatea
didactică. Durează 60 de minute, dintre care cel puţin 15 minute vor fi consacrate discuţiilor.
Mese rotunde, dezbateri
Mesele rotunde (3-4) desfăşurate simultan propun teme de interes mai larg decât cele ce se susţin în
grupurile de discuţii. În afară de mesele rotunde, preconizăm dezbateri (1-2) la care vor participa ca invitaţi
specialişti în domeniul temei, reprezentanţi ai MECTS, ai inspectoratelor şcolare şi ai CCD-urilor.
Vă invităm să faceţi propuneri pentru probleme de interes general subordonate temei simpozionului.
Lansări de carte
Scurte evenimente în care vor fi prezentări ale cărţilor recente ale membrilor asociaţiei, legate, în special, de
tema simpozionului.

