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AsociaŃia Profesorilor de Limba si Literatură Română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO) 

 
LECTURI SPECIFICE. SUPORTURI SI HERMENEUTICI 

15-17 aprilie 2016, Cluj 
 
I. DESCRIERE SUCCINTĂ A ACTIVITĂłILOR 
 
ConferinŃe. SusŃinute în plen de specialişti din universităŃi sau institute de cercetare, acestea vor trasa 
direcŃiile simpozionului, tratând probleme de interes general. 
 
Grupuri de discuŃii/postere. Desfăşurate pe secŃiuni paralele, cu durata de o oră si treizeci de minute, sunt 
organizate pe sistemul discuŃiei de tip panel. Vă rugăm să afişaŃi materialele sub formă de postere. Avantajul 
este că participanŃii au de la început o imagine de ansamblu asupra tuturor comunicărilor. Sperăm ca în urma 
acestei modificări să câştigăm timp pentru dezbateri. Comunicările in extenso vor fi publicate în culegerea cu 
lucrările simpozionului. 
Ateliere. Desfăşurate simultan, atelierele sunt demonstraŃii ale unor situaŃii pe care le putem regăsi în 
activitatea didactică. Durează 60 de minute, dintre care cel puŃin 15 minute vor fi consacrate discuŃiilor. 
 
Mese rotunde, dezbateri. Mesele rotunde (3-4), desfăşurate simultan, propun teme de interes mai larg decât 
cele ce se susŃin în grupurile de discuŃii/postere. În afară de mesele rotunde, preconizăm dezbateri (1-2) la 
care vor participa ca invitaŃi/moderatori specialişti din universităŃile de profil, cercetători de la Institutul de 
StiinŃe ale EducaŃiei, reprezentanŃi ai ministerului, inspectoratelor şcolare si CCD-urilor. 
 
Lansări de carte. Scurte evenimente în care se vor face prezentări ale cărŃilor apărute recent, legate, în 
special, de tema simpozionului. Oferim spaŃiu pentru expunerea cărŃilor proprii. 
 
II. ÎNSCRIERE SI TAXA DE PARTICIPARE 
1. Taxa de participare  

• Taxa de 75 de lei se depune în contul RO87BRDE130SV08210281300, deschis la BRD (filiala Cluj) 
al ANPRO (AsociaŃia NaŃională a Profesorilor de Limba si Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”), 
până la data de 25 martie 2016 cu menŃionarea destinaŃiei: „suma reprezintă taxa de participare 
pentru Simpozionul de didactică, 2016”.  

• În cazuri excepŃionale se acceptă achitarea taxei de participare la faŃa locului. Vor fi fi scutiŃi de taxa 
de participare studenŃii, masteranzii,  participanŃii din Republica Moldova, precum si cinci profesori 
aflaŃi în primii trei ani de învăŃământ. ParticipanŃii care doresc scutirea de taxe vor specifica în 
formularul de înscriere, ataşând un act  care să le ateste acest drept. 

 
2. Înscrierea 

• Constă în completarea formularului de înscriere. 
• Formularul si chitanŃa scanată se trimit pe adresa anprocluj@yahoo.com până în data de 25 martie 

2016. 
• În termen de trei zile veŃi primi confirmarea acceptării/neacceptării propunerii dvs. 

 
3. Criterii de selecŃie 

• Vor fi apreciate lucrările bazate pe cercetare didactică, având la bază experienŃa proprie. Încurajăm 
lucrările făcute prin colaborare (profesori si învăŃători/profesori de specialităłi diferite etc.). 

 
III. PREGĂTIREA MATERIALELOR SI CULEGEREA TEXTELOR 
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1. CÂTEVA „REGULI" PENTRU POSTERE 
 
Pentru că şi de data aceasta acordăm posterului un rol mai mare decât la ediŃiile anterioare, vă reamintim 
„regulile”: 
1. Dimensiuni si materiale 
- dimensiunile 120/85 cm., dispus pe verticală 
- puteŃi să-l creaŃI si din mai multe slide-uri PowerPoint, dar încadrat pe verticală 
- vă recomandăm să aveŃi la dvs. materiale necesare afişării: bandă adezivă, foarfece etc. 
 
2. Structura 
O primă secŃiune de titlu cuprinde: 
Titlul 
Numele autorului si ale coautorilor (dacă este cazul) 
InstituŃia/şcoala 
A doua secŃiune cuprinde materialul propriu-zis 
ConcentraŃi-vă asupra ideilor principale. Textul trebuie să fie scurt, ideile trebuie sa curgă clar de la o secŃiune 
la alta. Nu uitaŃi că posterul trebuie să producă un impact vizual puternic. 
IncludeŃi bibliografia, dar concentraŃi-vă asupra titlurilor principale. O puteŃi scrie cu un font mai mic (14, de 
exemplu). 
3. Redactarea 
Titlul si numele autorilor trebuie să fie vizibile de la un metru/un metru si jumătate. 
FolosiŃi grafice, fotografii expresive etc. 
FolosiŃi bold pentru a sublinia ideile principale. 
dimensiunile corecte ar putea fi: 
- titlul: 100-144 
- subtitlurile, secŃiunile, numele autorilor: 72-84 
- textul: 18-24 
4. Prezentarea 
FiŃi pregătiŃi pentru a face o prezentare de cinci minute a posterului, dacă veŃi fi solicitaŃi. AveŃi grijă 
să răspundeŃi la toate întrebările care vi se pun. 
5. Copii pentru participanŃi 
PregătiŃi copii pentru participanŃi, în format A4, fie ale posterului în întregime, fie ale unei secŃiuni. 
IncludeŃi datele de contact pentru cei care sunt interesaŃi de cercetarea dvs. 
 
2. CONłiNUT, STRUCTURĂ, REDACTAREA MATERIALELOR ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 
Indiferent de forma pe care o alegeŃi (comunicări/postere/ateliere) veŃi pregăti, pe lângă schiŃă sau ppt, si o 
variantă sub forma de articol pe care o veŃi trimite pe adresa anprocluj@yahoo.com la o dată comunicată în 
prealabil. Pentru conŃinut vă asumaŃi întreaga răspundere. În ceea ce priveşte redactarea vă invităm să 
respectaŃi următoarele reguli: 
1. Culegerea textului. Materialele se redactează în Times New Roman/11 cu semne diacritice, la un rând, 
fără paragrafe, iar notele, bibliografia si anexele cu 9. 
2. Titlul se scrie cu majusculă, boldat/13. 
3. Numele autorului, după un spaŃiu, în dreapta cu minuscule, iar în rândul următor cu minuscule se scriu 
neboldat şcoala şi localitatea. Numele şcolii se scrie cu italice. 
4. Rezumatele/font 10 la începutul lucrării a. rezumatul în limba română si cuvintele cheie (4-5)  cu italice,  un 
spaŃiu liber şi b. traducerea titlului cu italice boldat, rezumatul în limbă străină si cuvintele cheie cu italice. 
5. Tabele/scheme numai în word. Fotografiile − de calitate −, se pregătesc ca documente separate. 
6. Notele se pun în josul paginii si se numerotează 1,2... 
7. Anexele se pun la sfârşitul lucrării, iar în cazul textelor lungi, se dau frazele de început şi sfârşit cu 
trimiterile bibliografice de rigoare. 
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8. Bibliografia se pune după următorul model: 1. Borges, Jorge Luis, Poezii, traducere şi prefaŃă de Andrei 
Ionescu, Editura Polirom, Iaşi, 2005. 
 
IV. INFORMAłII ORGANIZATORICE 
1. ActivităŃile simpozionului se vor desfăşura la Biblioteca judeŃeană „Octavian Goga”, Calea 
DorobanŃilor104, Cluj. 
2. Lucrările simpozionului se deschid vineri, 15 aprilie ora 10:00, si se încheie duminică, 17 aprilie, ora 
13:00. Pentru a primi diplomă de participare este obligatoriu să fiŃi prezenŃi la întreg programul. 
3. Organizatorii asigură mapa, protocolul, masa, cocktailul, aparatura si consumabilele. 
4. Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi suportate de către participanŃi.  
Adrese de hoteluri şi pensiuni: 
HOTEL DELAF (Str. Progresului Nr. 18) 

Tel (+4) 0264 – 460611ş (+4) 0264 – 450681ş (+4) 0264 – 460661 
Fax: (+4) 0264 – 411036 
Email: rezervari@hoteldelaf.ro 
- double:  200 RON cu mic dejun; 170 RON fără mic dejun 
- single:  155 RON cu mic dejun; 140 RON fără mic dejun 

PENSIUNEA PARIS (Str. Paris nr.103-105) 
Tel fix: 0264/432.003 
Tel mobil: 40742104966 
Fax: 0264/432.014 
E-mail: rezervari@pensiuneaparis.ro 
Web: www.pensiuneaparis.ro 
- double 140 RON cu mic dejun; 120 RON fără mic dejun 
- single 110 RON cu mic dejun; 100 RON fără mic dejun 

PENSIUNEA MONOR (Str. Dunării nr. 20) 
Tel fix: 0264.554.50ş Tel mobil: 40745520701ş Fax: 0264.554.502 
E-mail: pensiuneamonor@gmail.com 
Web: www.pensiunea-monor.ro 
- double 120 RON; 
- single 100 RON 

PENSIUNEA DOROBANłI (Calea Dorobanłilor nr.26) 
Tel fix: 0264/431.606ş Tel mobil: 40740775544ş Fax: 0264/431.606E-mail: boldorliviu@yahoo.com 
Web: www.pensiuneadorobanti.eu 
- double 110 RON 
- single 90 RON 

5. În caz de neparticipare nu se returnează taxele achitate. 
 
InformaŃii 
www.anpro.ro/paginaSimpozion 
anprocluj@yahoo.com 
tel: 0748186549 / 0740178372 / 0723532658 / 072315289 
 
 


