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Cod fiscal: CUI 13855213 
Numarul de cont: RO87BRDE130SV08210281300  
str. Titu Maiorescu nr. 5, Cluj 
www.anpro.ro 
 

AsociaŃia Profesorilor de Limba şi literatura român ă „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO)  
 

 
SIMPOZIONUL NA łIONAL DE DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE  

ediŃia a IX-a 
28-30 noiembrie 2008,Cluj 

 
 

SCRIEREA PERSONALĂ ŞI CREATIV Ă. SCRIEREA DESPRE TEXT 
 

cu secŃiunile: 
I.  

 Scriere personală, scriere creativă, scriere funcŃională 
II. 

 Rezumat, analiză, interpretare 
III.  

Lectura, scriitura (Ateliere de lectura/Ateliere de scriere) 
 

Vă rugăm să trimiteŃi până la data de 5 noiembrie 2008 titlul şi rezumatul lucrării/ atelierului/posterului 
(maximum 250 de cuvinte) 

 
Pentru informaŃii accesaŃi : w.w.w..anpro.home.ro 

Telefon: 0264/443047; 0264/591473 
 monojescu@yahoo.com; cdindelegan@yahoo.com 

 
 

La fel ca la ediŃiile precedente contribuŃia participanŃilor se poate concretiza în: 
 

• conferinŃe, comunicări ştiinŃifice, ateliere, discuŃii tematice în grup, postere; 
• dezbateri, mese rotunde şi lansări de carte. 

 
 
Vă rugăm să consideraŃi simpozionul naŃional, şi de data aceasta, ca pe un moment din formarea continuă. 
În acest sens, organizatorii aşteaptă o participare activă pe parcursul întregului program, de la conferinŃele 

în plen până la demonstraŃii şi simulări, de la discuŃiile în grupuri şi sesiunile de postere până la mesele 
rotunde, lansările de carte, sesiunile de concluzii (pe secŃiuni sau la nivelul întregii manifestări) ori 

evaluările finale. 
 

Având în vedere tema precum şi scopul comun, ca în cazul ediŃiei precedente, sunt invitaŃi să participe 
învăŃătorii precum şi membrii altor asociaŃii profesionale din învăŃământul preuniversitar. 

 
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; 
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2. un obiectiv practic ce urmăreşte conturarea unor strategii de predare a disciplinei, menite să 

formeze gustul estetic, să întreŃină bucuria lecturii şi să formeze cititori autonomi; 
3.  
4. un obiectiv relaŃional ce intenŃionează crearea unui spaŃiu comun de reflecŃie, menit să creeze 

legături viabile între participanŃi şi noi posibilităŃi de colaborări profesionale. 
 
InformaŃii utile 
1. Selectarea propunerilor de prezentări / ateliere 

• Titlurile şi rezumatele vor fi comunicate până la data de 5 noiembrie 2008. ParticipanŃii sunt 
rugaŃi să-şi concentreze lucrarea (şi implicit rezumatul) pe obiectivele sugerate. 

• SelecŃia intervenŃiilor va fi făcută de Consiliul ştiinŃific al simpozionului, iar confirmarea 
rezultatelor va fi adusă la cunoştinŃă prin poştă electronică până la data de 15 noiembrie  2008.  

• Pentru o bună structurare a secŃiunilor simpozionului, sugerăm redactarea unor rezumate 
concludente şi concise. Vor fi apreciate lucrările bazate pe cercetare şi experienŃă proprie. 
Încurajăm lucrările făcute prin colaborare (profesori şi învăŃători/profesori de specialităŃi diferite). 

 
2. PublicaŃii 
Materialele în două exemplare (unul pe dischetă sau pe CD şi unul printat), atent corectate, vor fi culese în 
Times New Roman/12 cu semne diacritice . Vor fi însoŃite de două rezumate: unul în limba română şi 
unul în limbile engleză sau franceză. 
Comunicările vor fi publicate într-un volum iar, în măsura în care se subordonează temelor revistei, unele 
vor fi reluate în „Perspective”.  

 
3. Taxa de participare 
• pentru membrii asociaŃiei taxa de participare: 80 RON 
• pentru cei care nu sunt membri: 120 RON 
Taxa se depune în contul RO87BRDE130SV08210281300 deschis la BRD (filiala Cluj) al ANPRO 
(AsociaŃia NaŃională a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”) până la data 
de 20 noiembrie 2008 cu menŃionarea numelui şi a destinaŃiei „suma reprezintă taxa de participare pentru 
Simpozionul de didactică, 2008”. 
 

- Vă invităm să aduceŃi cărŃi publicate de dumneavoastră pentru standuri. 
 
- Organizatorii asigură masa+cocktailul, protocolul, mapa, sălile, aparatura şi consumabilele. 
 
- Cheltuielile de transport şi cazare vor fi suportate de către participanŃi. MenŃionăm mai jos 
preŃurile/noapte pentru participanŃii care doresc contra cost cazarea+micul dejun suedez la Vila 
„Bethlem Kata” str. Ponorului nr. 1, locul unde, ca în anii precedenŃi, se vor Ńine lucrările 
simpozionului: 

• Categoria A: camera pentru două pers/112RON; 3 pers./144RON;  
• Categoria B camera pentru 2 pers./96RON; 3 pers./132RON; 4 pers./160RON. 
 

- În caz de neparticipare nu se returnează taxele achitate. 
 

- Lucrările simpozionului se deschid vineri, 28 noiembrie, ora 9:00 şi se închid duminică, 30 
noiembrie, ora 13:30.  

 
 


