
Simpozion ANPRO 2021 

3 – 5 decembrie 2021 
 

Două decenii de reconfigurări în didactica limbii și literaturii române. 

Tablouri de ansamblu. 
 

Din 2001, ANPRO reușește să creeze un context favorabil dezbaterilor din domeniul didacticii limbii și literaturii 

române. În 2021, se împlinesc 20 de ani de activitate ANPRO și este anul celei de-a douăzecea ediții a simpozionului de 

didactică. E un moment aniversar, dar și de reflecție, din aceste motive organizatorii propunând tema Două decenii de 

reconfigurări în didactica limbii și literaturii române. Tablouri de ansamblu.  

 Din cauza condițiilor actuale, provocate de pandemia de Covid-19, ediția din acest an a simpozionului național se 

va desfășura on-line (via Zoom). 
 

Conferințele/comunicările/atelierele se vor centra asupra următoarelor direcții de investigație: 

• variante de periodizare a literaturii în istoriile literare și în programele școlare/manuale; 

• de la programe analitice la programele actuale; 

• de la abordarea analitică la lectura hermeneutică; 

• de la evaluarea reproductivă la forme alternative de evaluare; 

• de la gramatica descriptivă la gramatica normativă și funcțională; 

• de la manual unic la manuale alternative; 

• de la AEL, o intenție, la on-line, o realitate prezentă și de perspectivă. 
 

Conferințele/comunicările/atelierele vor avea în vedere: 

a) pentru liceu abordarea unui curent, postmodernismul, prin lectură hermeneutică. Autorii vizați vor fi: Mircea Horia 

Simionescu, Gheorghe Crăciun, Mircea Nedelciu și un text, Femeia în roșu de Mircea Nedelciu, Adriana Babeți și Mircea 

Mihăieș. 

b) pentru gimnaziu se vor avea în vedere  doi scriitori contemporani abordați din perspectiva lecturii tematice: Ana 

Blandiana cu seria volumelor Întâmplări din grădina mea și Marin Sorescu din care se vor aborda Ocolul infinitului mic 

pornind de la nimic și Unde fugim de-acasă? 
 

Formularul de înscriere este disponibil la adresa de mai jos. 

                                                         https://forms.gle/HN4BA6MuyHCEd1qs7 

 

Termenul-limită de înscriere: 31 octombrie 2021 

Participanții care sunt membri ANPRO: 

• vor avea cotizația anuală plătită la zi: 40 de lei/an 

• taxa de participare: 75 de lei pentru participanții cu lucrare (se va achita după confirmarea acceptării lucrării); 40 

de lei pentru participanții fără lucrare 

Participanții care nu sunt membri ANPRO: 

• taxa de participare: 100 de lei pentru participanții cu lucrare (se va achita după confirmarea acceptarea lucrării); 

50 de lei pentru participanții fără lucrare 

 

Contul ANPRO este: RO87BRDE130SV08210281300. 

După depunerea taxei și a cotizației se transmite o copie/fotografie a documentelor de plată spre anicarevnic@yahoo.com 

  

Informațiile suplimentare vor apărea pe www.anpro.ro. 

         Organizatorii 
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