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SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE DIDACTICA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE
SECVENȚE DIDACTICE FOCALIZATE PE TEXTUL LITERAR
ediția a XIX-a
15 -17 noiembrie 2019, Cluj
Așa cum afirmam în invitația care conține descrierea și contextualizarea temei, scopul acestui simpozion de didactica
limbii și literaturii române, este acela de a examina textele reprezentative/capodopere ale literaturii române studiate în
liceu și unele texte reprezentative studiate în gimnaziu pentru a le revela potențialul ”canonic” pentru elevii de azi, numiți
aproape unanim ”nativi digitali”, după expresia lui Mark Prensky. Vom face aceasta prin intermediul conferințelor invitaților
noștri, critici universitari de la universitățile din Cluj și București și, bineînțeles, cu ajutorul practicientilor, profesori de
limba și literatura română din toată țara.
I. 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. Durata: 50 de minute.
Grupuri de discuţii/postere. Desfăşurate pe secţiuni paralele, cu durata de o oră si treizeci de minute, sunt organizate
pe sistemul discuţiei de tip panel: mai mulți autori ale unor comunicări cu teme înrudite au la dispoziție un timp precizat de
la început de către moderator pentru expunerea materialului. În partea a doua se vor pune întrebări și va avea loc o
discuție cu întregul grup. Rugăm pe autorii comunicărilor să pregătească materiale auxiliare pe care le pot pune la
dispoziția celor prezenți. A dat rezultate bune și afișarea lor sub formă de postere. Comunicările in extenso vor fi
publicate în volumul simpozionului.Durata fiecărei comunicări: maximum 10 minute. Se desfășoară în sesiuni paralele.
Mese rotunde, dezbateri. Mesele rotunde, desfăşurate simultan sau în plen, propun teme de interes mai larg decât cele
ce se susţin în grupurile de discuţii/postere. În afară de mesele rotunde, preconizăm dezbateri (1-2) la care vor participa
ca invitaţi și moderatori specialişti din universităţile de profil, cercetători de la Institutul de Stiinţe ale Educaţiei,
reprezentanţi ai ministerului, ai inspectoratelor şcolare si CCD-urilor, în măsura în care vor răspunde invitației noastre.
Temele pentru mesele rotunde și dezbateri se vor stabili și în funcție de așteptările și prpunerile dvs. din formularul de
înscriere. Chiar dacă nu ține direct de tema simpozionului, o masă rotundă va fi dedicată comunicării și elementelor de
construcție a comunicării, adică problemelor de limbă în lumina noilor programe pentru gimnaziu. Durata: 90 de minute.
Ateliere. Simulări ale unor secvențe de lecție, ale unor activități de învățare. Durata: 50 de minute.Se desfășoară paralel.
Lansări de carte. Scurte evenimente în care se vor face prezentări ale cărţilor apărute recent, legate, în special, de tema
simpozionului. Oferim spaţiu pentru expunerea cărţilor proprii.
II. PREGĂTIREA MATERIALELOR SI CULEGEREA TEXTELOR PENTRU PUBLICARE
1. CONȚINUT, STRUCTURĂ, REDACTAREA MATERIALELOR ÎN VEDEREA PUBLICĂRII
Indiferent de forma pe care o alegeți (comunicări/postere) veți pregăti pentru tipar, pe lângă și o variantă sub forma de
articol pe care o veți trimite, până în data de 15 decembrie pe adresa anprocluj@yahoo.com
Pentru conținut vă asumați întreaga răspundere.
În ceea ce privește redactarea, vă invităm să respectați următoarele reguli:
a. 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.
b. Titlul se scrie cu majusculă, boldat/13.

c. Numele autorului, după un spațiu, în dreapta cu minuscule, iar în rândul următor cu minuscule se scriu neboldat
scoala si localitatea. Numele scolii se scrie cu italice.
d. Rezumatele/font 10 la începutul lucrării a. rezumatul în limba română si cuvintele cheie (4-5) cu italice, un spațiu liber
si b. traducerea titlului cu italice boldat, rezumatul în limbă străină si cuvintele cheie cu italice.
e. Tabele/scheme numai în word. Fotografiile − de calitate −, se pregătesc ca documente separate.
f. Notele se pun în josul paginii si se numerotează 1, 2...
g. Anexele se pun la sfârsitul lucrărilor; în cazul textelor lungi, se dau frazele de început si sfârsit cu trimiterile
bibliografice de rigoare.
h. Bibliografia se pune după următorul model:1. Borges, Jorge Luis, Poezii, traducere si prefață de Andrei Ionescu,
Editura Polirom, Iași, 2005.
2. CÂTEVA „REGULI" PENTRU POSTERE
1. Dimensiuni si materiale
- dimensiunile 120/85 cm., dispus pe verticală
- puteţi să-l creați si din mai multe slide-uri PowerPoint, dar încadrat pe verticală
Vă recomandăm să aveţi la dvs. materiale necesare afişării: bandă adezivă, foarfece etc.
2. Structura
O primă secţiune cuprinde: Titlul: Numele autorului si ale coautorilor (dacă este cazul); Instituţia/ şcoala
A doua secţiune cuprinde materialul propriu-zis
Concentraţi-vă asupra ideilor principale. Textul trebuie să fie scurt, ideile trebuie sa curgă clar de la o secţiune la alta. Nu
uitaţi că posterul trebuie să producă un impact vizual puternic.
Includeţi bibliografia, dar concentraţi-vă asupra titlurilor principale. O puteţi 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.
Folosiţi grafice, fotografii expresive etc.
Folosiţi bold pentru a sublinia ideile principale.
Dimensiunile corecte ar putea fi: a.titlul: 100-144;b. subtitlurile, secţiunile, numele autorilor: 72-84; c.
textul: 18-24.
4. Prezentarea
Vă rugăm să apelați la poster ca element de sprijin în susținerea intervenției.
5. Copii pentru participanţi
Pregătiţi copii pentru participanţi, în format A4, fie ale posterului în întregime, fie ale unei secţiuni.
Includeţi datele de contact pentru cei care sunt interesaţi de cercetarea dvs.
III. ÎNSCRIERE SI TAXA DE PARTICIPARE
1. Taxa de participare
 Taxa de 120 de lei se depune în contul RO87BRDE130SV08210281300, deschis la BRD (filiala Cluj) al
ANPRO (Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limba si Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”), până la data
de 8 noiembrie 2019 cu menţionarea destinaţiei: „suma reprezintă taxa de participare pentru Simpozionul de
didactică, 2019”.
 În cazuri excepţionale se acceptă achitarea taxei de participare la faţa locului.
2. Înscrierea
 Constă în completarea formularului de înscriere de la adresa
https://docs.google.com/forms/d/1XmMSa9G-yzPtAItV1KEK3Tv3jgRjTAAKBngzb6e4AWw/edit

Termen de înscriere: 25 octombrie, 2019
3. Criterii de selecţie
 Consiliul științific al simpozionului (Luminița Medeșan, Monica Onojescu, Alina Pamfil, Ioana Tămăian, Anica
Revnic) va aprecia lucrările bazate pe cercetare didactică, având la bază experienţa proprie.
 Confirmarea acceptării lucrării : 31 octombrie 2019.
IV. INFORMAŢII ORGANIZATORICE
1. Activităţile simpozionului se vor desfăşura la Biblioteca judeţeană „Octavian Goga”, Calea Dorobanţilor 104, Cluj.
2. Lucrările se deschid vineri, 15 noiembrie, ora 10:00 si se încheie duminică, 17 noiembrie, ora 13:00. Pentru a primi
diplomă de participare este obligatoriu să fiţi prezenţi la întreg programul.
3. Mapa, protocolul, masa, cocktailul, consumabilele sunt asigurate de organizatori.
4. Cheltuielile pentru transport şi cazare vor fi suportate de către participanţi.

5. Adrese de hoteluri şi pensiuni în apropierea Bibliotecii Județene:
HOTEL DELAF (Str. Progresului Nr. 18)
Tel (+4) 0264 – 460611 (+4) 0264 – 450681 (+4) 0264 – 460661
Fax: (+4) 0264 – 411036
Email: rezervari@hoteldelaf.ro
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
PENSIUNEA MONOR (Str. Dunării nr. 20)
Tel fix: 0264.554.50ş Tel mobil: 40745520701 Fax: 0264.554.502
E-mail: pensiuneamonor@gmail.com
Web: www.pensiunea-monor.ro
PENSIUNEA DOROBANłI (Calea DorobanŢilor nr.26)
Tel fix: 0264/431.606ş Tel mobil: 40740775544 Fax: 0264/431.606 E-mail: boldorliviu@yahoo.com
Web: www.pensiuneadorobanti.eu
HI Apartments Residence SRL
Persoană de contact Gabriel Pipas
Str. Al. Vaida Voievod nr. 110
Tel. 0734186803
PENSIUNEA MERCUR ( Aleea Detunata nr. 1)
Tel. 0264414416
6. În caz de neparticipare nu se returnează taxele achitate.
V. COMUNICARE
Comunicarea informațiilor se va face prin adresa luciamedesan@gmail.com
Pe http://www.anpro.ro sunt postate Tema, Informații utile, formularul de înscriere.
În 10 noiembrie 2019 se vor posta pe aceeași adresă rezumatele și programul conferinței.
Pentru informații la zi vă rugăm să apelați la pagina http://www.facebook.com/ANPRO-415698908793799/
Pentru informații punctuale puteți apela la::
Anica Revnic - 0740178372, revnic@yahoo.com - taxa de inscriere, cotizații
Luminița Medeșan - 0723532658, lmedesan@yahoo.com - publicații ANPRO, cărți care doriți să fie expuse
Titiana Zlătior - 0724084364, titianazlatior@yahoo.com și Germina Breaz, germinabreaz@yahoo.fr - ștampilarea
ordinelor de deplasare
Ramona Jitaru – 0745576555, ramonajitaru@yahoo.com și Ramona Mocanu rem_ro_2001@yahoo.com înscrieriși
program.

