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PERSPECTIVE 

SIMPOZIONUL NA�IONAL DE DIDACTIC� A LIMBII �I 
LITERATURII ROMÂNE LA A IV-A EDI�IE
CLUJ, 27-19 NOIEMBRIE 2003 

 Prin tradi�ie, cronicar fidel al celui mai important eveniment al anului pentru ANPRO, �i anume 
Simpozionul de didactic�, iat�-m� din nou dând seama despre ce a fost 
Întâi în cifre: 
Participan�i peste 130 
Conferin�e – 3 
Dezbateri – 3 
Mese rotunde – 2 
Lans�ri de carte – 2 
Grupuri de discu�ie – 9 
Ateliere – 15 
Cafele – niciodat� destule... 
Prezen�e de marc�: 
Elena Drago� – UBB 
Alina Pamfil – UBB 
Liviu Papadima – Univ. Bucure�ti 
Miori�a Got – MEC 
Adrian Opre – UBB, Departamentul pentru Preg�tirea Personalului Didactic 
Florentina Sâmih�ian – “Limb� �i literatur�”, S�F 
Mariana Dragomir – inspector general adjunct, I�J, Cluj 
Gina Popescu – directoarea CCD, Cluj 
Inspectori de limba �i literatura român� �i de limbi str�ine 

Tema: Literar/Nonliterar, Comprehensiune. Interpretare. Comunicare – o tem� de mare actualitate �i 
interes în contextul noii paradigme didactice a limbii �i literaturii române. O tem� care ar fi fost greu de 
adus în aten�ie acum zece, poate chiar cinci ani, a suscitat un interes atât de viu, încât organizatorii au 
avut dificult��i în a face fa�� avalan�ei de particip�ri anun�ate (�i uneori neanun�ate). 
 Calitatea comunic�rilor, atelierelor �i a dezbaterilor a fost evident�. Dup� p�rerea cronicarului, edi�ia 
2003 a Simpozionului a fost cea mai eficient�, mai profesionist� �i de substan�� dintre cele de pân� acum. 
Scopul ANPRO de a oferi anual un for de dezbatere a problemelor profesiei a fost cel mai bine atins de 
edi�ia a IV-a. 
 Atmosfera destins�, cordial�, colegial�. 
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 În fine, iat� enumerate (alt� solu�ie nu exist�) titlurile grupate sub genericele celor �ase tipuri de 
sesiuni. 
Conferin�e 
Alina Pamfil: Literar �i nonliterar. Teritorii confluente 
Liviu Papadima: Cântarul pe texte �i alte greut��i
Elena Drago�: Teorii ale textului în a doua jum�tate a secolului al XX-lea
Dezbateri 
Ce se mai întâmpl� cu formarea profesorilor de român�? – moderator Florentina Sâmih�ian 
ANPRO – încotro? – moderator Monica Onojescu 
Mese rotunde 
Locul limbii �i literaturii române în aria curricular� “Limb� �i comunicare” 
Limba �i literatura român� pentru clasele de excelen�� - pe baza ghidului elaborat de profesori clujeni �i 
maramure�eni. 
Lans�ri 
S-a lansat nr. 2 (7) 2003 al revistei “Perspective” �i 
Limba �i literatura român� în gimnaziu. Structuri deschise de Alina Pamfil, Paralela 45, 2003. 
Grupuri de discu�ie (au avut la baz� peste 60 de lucr�ri): 
Literar/nonliterar – abordare conceptual�,  
Strategii de abordare a textului literar, 
Strategii de abordare a textului nonliterar, 
Literar/nonliterar – perspectiv� contrastiv�, 
Literatura de frontier�,  
Nout��i �i dificult��i în evaluarea textului literar �i nonliterar  
Ateliere 
Timpul �i spa�iul – categorii narative în nuvela istoric� (Ortensia Popa), 
Adecvarea mesajului la context (Monica Onojescu), 
Perspective lectoriale în abordarea textului narativ (Diana Breaz, Monica Columban), 
Literaritatea portretului (Ecaterina Didilescu, Emilia Neam�u),  
Structurarea argumentelor la proba oral� de bacalaureat (Corina Dindelegan),  
Continuitate în receptarea textului literar – clasa a VIII-a – clasa a IX–a (Viorica Gyövai, Ligia Jebelean, 
Livia Miron, Rodica Sirca-Belin�an)  
Tipuri de texte (Rodica Magdalena Baciu),  
Comunicare: Moise �i Aaron (Ioana T�m�ian).  
O alt� serie de ateliere a valorificat stadiul în care a ajuns un proiect de cercetare didactic� (Valori �i 
atitudini prin predarea limbii �i literaturii române) al ANPRO în parteneriat cu Centrul “Educa�ia 2000+” �i 
cu Facultatea de Psihologie �i �tiin�e ale Educa�iei, UBB. Enumer�m: 
Lectura – 15 minute (Tereza Deji, Marinela Scripcaru),  
Aspecte de gen ale mediului �colar (Victoria Gal, Horia Corche�, Ecaterina Ureche),  
Chestionarul în cercetarea problematicii valorilor �i atitudinilor (Lumini�a Mede�an, Titiana Zl�tior),  
A �ti pentru a �ti sau a �ti pentru a fi – exerci�iu de diagnoz� (Mirela Mure�an, Janina Fluera�), 
Interpretarea temei ca reflec�ie asupra valorilor (Alina Pamfil). 
Vremea 
Splendid�, adev�rat� “var� de noiembrie”. 

Lumini�a Mede�an 

PARTENERIATUL �COLAR
UN SCHIMB DE EXPERIEN�� BENEFIC 

 A�a cum între multe �coli din �ar� se deruleaz� parteneriate �colare, între �coala Avram Iancu din Baia 
Mare �i �coala Avram Iancu din Satu Mare exist� o colaborare fructuoas� de mai bine de doi ani. 
 Vineri, 30 ianuarie 2004, a fost rândul �colii din Baia Mare s� primeasc� oaspe�i. În cadrul 
manifest�rilor derulate, catedra de limba român� a fost sus�inut� de Filiala Maramure� a ANPRO. 
 În deschiderea programului, s-a prezentat un program muzical-literar, intitulat „Lamento cu îngeri 
pentru Nichita St�nescu”, unde câ�iva elevi din clasele a V-a A �i a V-a B, preg�ti�i de prof. Ana M�tie� �i 
prof. Gabriela Medan, au demonstrat c� poezia �i muzica fac sufletul s� vibreze. 
 A urmat o "vizit�" a coridoarelor �colii, unde s�tm�renii s-au putut sim�i ca într-un muzeu al literaturii 
române, deoarece materialele expozitive vizeaz� trei aspecte distincte, dar toate au leg�tur� cu via�a sau 
opera unor scriitori celebri. Prin eforturile conjugate ale întregii catedre de limba român� de la �coala 
b�im�rean� �i prin pasiunea doamnei prof. Elena Munteanu o parte a coridorului de la parterul �colii este 
pavoazat� cu tablouri  reprezentând casele memoriale ale unor scriitori români. Tot la parter, oaspe�ii au 


