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Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatură Română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO) 

anunţă 
SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 

Ediţia a XX-a 
3 – 5 decembrie 2021, Cluj 

 
DOUĂ DECENII DE RECONFIGURĂRI ÎN DIDACTICA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE. 

TABLOURI DE ANSAMBLU.  
Obiective: 

1. Un obiectiv de calificare care vizează circumscrierea şi analizarea problematicii prin raportare la programe şi 
manuale, programe de evaluare națională și bacalaureat, auxiliare, obiectiv realizat din perspectivă sistemică și cea a 

practicii la clasă; 
 

2. Un obiectiv practic ce urmăreşte conturarea unor retrospective privind conținuturile și strategiile de predare ale 
disciplinei, care au cunoscut mai multe schimbări în cele două decenii avute în vedere, decât în alte perioade. Astfel, 
din jurul anului 2000 încoace au avut loc schimbări curriculare, multe modificări ale formatelor evaluării, o reformă a 
manualelor, iar în ultimii doi ani s-a schimbat mediul procesului de predare-învățare-evaluare. Toate acestea trebuie 
supuse reflecției cu scopul de a conștientiza ce se pierde când ceva se câștigă și care sunt perspectivele strategiilor 

de predare a românei.   
 

3. Un obiectiv relaţional ce intenţionează crearea unui spaţiu comun de reflecţie și destinat să realizeze legături viabile 
între participanţi şi noi posibilităţi de colaborări profesionale. 

 
Ca la precedentele ediţii, contribuţia participanţilor se poate concretiza în conferinţe, comunicări, discuţii tematice în 

grup, participarea la dezbateri, mese rotunde şi lansări de carte. 
 

Vă rugăm şi de data aceasta să consideraţi simpozionul naţional ca un moment în formarea continuă. În acest sens, 
organizatorii aşteaptă o participare activă pe parcursul întregului program. 

 
Având în vedere tema şi scopul comun, sunt invitaţi să participe profesori de limba şi literatura română, 

studenţi și masteranzi de la facultăţile de profil, didacticieni, specialişti în domeniu, autori de programe sau de 
manuale, membri sau colaboratori ai CNPEE, inspectori de specialitate, decidenți din minister. 

 
Motivație și context. Este evident faptul că tema propusă pentru ediția din anul 2021 a simpozionului nostru este o 
invitație la reflecție asupra problematicii didacticii disciplinei limba și literatura română atât sub aspectul domeniului 
predării-învățării, cât și a domeniului limbii și literaturii. Este un moment aniversar, ANPRO la 20 de ani, și ne dorim să 
subliniem schimbările care s-au produs de-a lungul timpului în plan teoretic și practic, răspunzând la întrebările 
circumscrise problematicii didacticii limbii și literaturii române: de ce se predă disciplina? ce se predă? cum se predă? 
cui se predă? unde și când?. Ne interesează să analizăm împreună modul în care fenomentul lingvistic și literar 
determină conturarea unor noi parcursuri și metode, modul în care evoluția societății determină reconfigurarea modului 
de proiectare a lecțiilor, dar și să avem o abordare critică din partea practicienilor, care să sublinieze implicațiile 
modelelor curriculare și oportunitatea (sau nu) a modificărilor aduse în programele de studiu ale disciplinei. Aceste 
reflecții și analize vor conduce la posibile redimensionări ale subdomeniilor didacticii, la premisele restructurării 
studiului maternei în școală, la înțelegerea modului de raportare la finalitățile disciplinei și la soluțiile de realizare a 
predării, învățării și evaluării în funcție de contextul socio-cultural actual. Soluții, explicații, propuneri, deschideri, 
perspective au fost prezentate de-a lungul timpului în toate cele 19 simpozioane ANPRO, iar acum este momentul să 
reflectăm din nou asupra lor pentru a semnala nevoia de racordare la evoluția teoriilor din domeniul didacticii, pentru a 
oferi certitudine la nivel teoretic, dar și modele de bune practici.  
Direcții. Sugerăm următoarele direcții de reflecție și cercetare în realizarea comunicărilor pentru simpozionul din 2021: 

• 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; 
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• 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 online, o realitate prezentă și de perspectivă. 

• La un orizont foarte apropiat se află noi programe de liceu (deocamdată sunt în dezbatere planurile – cadru 
pentru liceu). Se pot face predicții în legătură cu acestea? Ne este limpede ce nu ar trebui să lipsească din 
parcursul școlar al liceenilor la limba și literatura română? Oare va continua și la liceu modelul dezvoltării 
personale, care se distinge în programele de gimnaziu, deși nu e declarat ca atare? Sau se va menține  
modelul estetic și, parțial, cel cultural? 

• În vederea realizării comunicărilor, participanții sunt invitați: 
a) pentru liceu să abordeze un 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 să aibă 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?. 

• La toate aceste aspecte esențiale sperăm să aducă explicații și noi abordări conferințele profesorilor 
universitari, ale specialiștilor pe care i-am invitat, precum și comunicările participanților cărora le așteptăm cu 
nerăbdare contribuțiile creative. Simpozionul ANPRO a fost și trebuie să rămână un spațiu de reflecție și de 
confruntare de idei, un real schimb de experiență. 

 
Alte informații 

Din cauza condițiilor actuale, provocate de pandemia de Covid-19, ediția din acest an a simpozionului național se 
va desfășura on-line (via Zoom). 
Având în vedere specificul temei, așteptăm ca participanții să contribuie prin toate tipurile de activități. 
Comunicări, care vor fi incluse în grupuri de discuții. Fiecare lucrare va fi prezentată în cel mult 15 minute. 
Participanții vor fi invitați să urmărească programul simpozionului și să-și aleagă grupurile de discuții la care vor 
dori să participe. 
 
Termenul pentru înscrieri: 31 octombrie 2021. 
Confirmarea participării de către consiliul științific ANPRO: 15 noiembrie 2021.  
Prezentarea rezumatelor și a programului: 22 noiembrie 2021. 

 
 
 
 
 
             
             
           Organizatorii 


