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

SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE
Ediţia a XIX-a

15 -17 noiembrie 2019, Cluj

SECVENȚE DIDACTICE CENTRATE PE TEXTUL LITERAR
Obiective:

1. Un obiectiv de calificare care vizează circumscrierea şi analizarea problematicii prin raportare la programe şi
manuale, programe de evaluare națională și bacalaureat, auxiliare, obiectiv realizat din perspectivă sistemică și cea a

practicii la clasă;

2. Un obiectiv practic ce urmăreşte conturarea unor strategii de predare a disciplinei, de data aceasta doar cu referire
la textul literar, așa cum este formulată tema. Urmărim confruntarea de opinii și comparațiile între diverse viziuni

privind câteva capodopere literare românești. Dorim să vedem în ce măsură orele de literatură mai sunt 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 și destinat să realizeze legături viabile
între participanţi şi noi posibilităţi de colaborări profesionale.

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.

Având în vedere tema şi scopul comun, sunt invitaţi să participe profesori de limba şi literatura română,
studenţi și masteranzi de la facultăţile de profil, didacticieni, specialişti în domeniu, autori de programe sau de
manuale, membri sau colaboratori ai CNEE, inspectori de specialitate, decidenți din minister, cercetători IȘE.

Motivație și context. Este evident faptul că tema propusă pentru ediția din anul 2019 a simpozionului nostru este o
invitație la reflecție asupra problematicii didacticii disciplinei limba și literatura română sub aspectul cultivării valorilor
patrimoniului  literar  în  școală.  Valoarea  estetică  și  canonul  se  află  ”sub  asalt”,  atât  din  pricina  teribilismului
adolescenților, dar și din motive societale. Pe de altă parte, frecvent solicitate și citate, textele propuse pentru reflecția
individuală sau comună a participanțolor, riscă să ruginească din pricina rutinei și clișeizării interpretative.  Lărgind
cadrul discuției, invocăm aici decalogul lui Solomon Marcus ( foarte popular printre profesori și devenit ”cult” pentru
membrii ANPRO), care, chiar dacă este o reflectare în zece enunțuri sintetice a paradigmei științifice care s-a impus în
școală în secolul al XIX- lea ( epoca modernă, care a adus educația instituțională), multe dintre formulări sunt valabile
și  în  eopoca noastră  și  în  educația  umanistă.  Astfel,  simpozionul  XIX  din  2019 s-ar  situa sub semnul  nevoii  de
împrospătare, al nevoii de a ieși din rutină. Din acea rutină care osifică și împiedică o privire proaspătă asupra lumii;
asupra literaturii, în cazul nostru. De aceea, la propunerea doamnei profesoare Alina Pamfil propunem liste închise de
autori și texte pentru liceu, unele aflate de decenii în canonul literar școlar, pentru a la examina critic și didactic acum.
Textele propuse se predau și se învață de foarte mult timp la liceu. Cum facem să ne salvăm canonul și patrimoniul
împiedicând să se transforme în cimitir? Cum putem păstra interpretări și viziuni critice clasice fără a le trimite în
derizoriu, în clișeu, fără a plictisi? Cum putem împrospăta didactica/receptarea marilor autori fără a le denatura esența
pri  ”modernizări”  și  ”actualizări”  de conjuctură? Sau altfel  spus, cum împăcăm nevoia de împrospătare cu cea de
stabilitate și certitudine?
ANPRO organizează simpozioane din anul 2000, de când apare și prima publicație pe care o editează, „Perspective”.
În cei aproape 20 de ani scurși de la începutul mileniului, marcați de numeroase schimbări în curriculum, manuale,
evaluare,  didactică (disciplină care a cunoscut  un reviriment  remarcabil  și  necesar)  ne-am ocupat  de problemele
concrete ale practicii curente la clasă, puse, firesc, într-un cadru teoretic riguros. Simpozioanele noastre ‒ iată-ne la a
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XIX-a ediție!  –  au  încercat  să  configureze,  în  teme de  interes  pentru  profesori,  problematica  noilor  programe și
manuale. În completare, revista de didactică, cu apariție semestrială, aflată la numărul 37, adună contribuții la teme
care ajută reflecția asupra disciplinei limba și literatura română și chiar rezultatul unor cercetări. Din anul 2004, prin
programul „Cercuri de lectură”, prin editarea unei noi reviste, „Consilierul de lectură” din 2008 și prin editarea volumelor
de didactică narativă din seria „Lecturiadelor”, destinate profesorilor, ANPRO a intrat în domeniul educației informale și
nonformale, sporindu-și impactul în rândul profesorilor de specialitate și în rândul învățătorilor. Considerăm, astfel, că
ne putem constitui într-o entitate care poate provoca un demers mai amplu. 
Direcții. Sugerăm următoarele direcții de reflecție și cercetare în realizarea comunicărilor pentru simpozionul din 2019:

 Opera deschisă și limitele interpretării ( în viziunea lui Umberto Eco);
 Opera și textul de escortă ( fragmente de istorie și critică literară);
 Procesele receptării ( comprehensiune, analiză, interpretare);
 Scenarii didactice secvențiale/integrale ( prelectură, lecturi succesive, postlectură);
 Studiul și receptarea literaturii (viziuni asupra literaturii; patrimoniu și canon; cronologii);
 Modele curriculare și strategii didactice specifice (mijloace de învățare, manuale, resurse digitale; finalități

educaționale; forme de evaluare);
 Auxiliare: scop și rezultate; inflație și valoare reală a acestora;
 Cum ne mai raportăm  literar la aceste texte având în vedere presiunea enormă exercitată de examene,

fetișul școlii românești, parcă singurul și ultimul ei scop?
 Poate profesorul de română să neutralizeze tensiunea dintre curriculum și evaluare?
 Cum se poate cultiva și păstra curiozitatea elevului nativ digital pentru literatura clasică?
 Mai e posibilă originalitatea interpretativă la clasă?
 La un orizont foarte apropiat se află noi programe de liceu (deocamdată sunt în dezbatere planurile – cadru

pentru liceu). Se pot face predicții în legătură cu acestea? Ne este limpede ce nu ar trebui să lipsească din
parcursul școlar al liceenilor la limba și literatura română? Oare va continua și la liceu modelul dezvoltării
personale, care se distinge în programele de gimnaziu, deși nu e declarat ca atare? Sau se va menține
modelul estetic și, parțial, cel cultural?

 La aceste întrebări sperăm să răspundă conferențele criticilor universitari pe care i-am invitat (Alina Pamfil,
Corin Braga,  Liviu Papadima, Călin Teutișan, George Ardeleanu, Paul Cernat, Ioana Tămâian, Andreea
Ghiță),  precum  și  comunicările,  atelierele  și  posterele  participanților  cărora  le  așteptăm  cu  nerăbdare
contribuțiile creative. Simpozionul ANPRO a fost și trebuie să rămână un spațiu de reflecție și de confruntare
de idei, un real schimb de experiență.

Alte informații
Având în vedere specificul temei, așteptăm ca participanții să contribuie prin toate tipurile de activități.
Comunicări, care vor fi incluse în grupuri de discuții. Fiecare lucrare va fi prezentată în cel mult 10 minute.
Ateliere, cu durata de 50 de minute, care să simuleze activități concrete de învățare. Se recomandă cel puțin 15 minute
de reflecție.
Postere, pentru care câteva indicații apar în documentul Informații utile, pe același site www.anpro.ro

Termenul pentru înscrieri: 25 octombrie 2019.
Confirmarea participării de către consiliul științific ANPRO: 31 octombrie 2019.
 


