
Simpozion ANPRO 2022, ediția a XXI-a 
3-5 februarie 2023 

Valorile reflectate de lumile ficționale 

 

Din 2001, ANPRO reușește să creeze un context favorabil dezbaterilor din domeniul didacticii limbii și literaturii române. În 
2022, deși desfășurarea propriu – zisă va fi la început de 2023, ne întoarcem la problematica valorilor în literatură. 
Relativizarea valorilor în lumea contemporană, pe de o parte și accentul pe care programele, documentele școlare, 
manualele și evaluarea asolvenților clasei a VIII-a la final de gimnaziu îl pun asupra acestora ne-au determinat ca la 
cinci ani de la simpozionul Literatura și valorile (2017) să revenim pentru a clarifica, pe cât posibil, această 
problematică. Vom face aceasta prin intermediul conferințelor invitaților noștri,  cadre didactice universitare de la 
universitățile din Cluj, Iași și București și, bineînțeles, cu ajutorul  practicienilor, profesori de limba și literatura română 
din toată țara. 

Din cauza condițiilor actuale, provocate de pandemia de Covid-19 precum și de imperativul economiei de energie în 
instituții, care ar face dificilă găzduirea în săli luminate și încălzite până la orele serii,   și 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: 

 Lumi reale, lumi ficționale; 
 Valorile, componentă intrinsecă a lumilor ficționale; 
 Decelarea, prin lectură, a valorilor reflectate; 
 Interpretarea valorilor identificate din perspectiva lumii reprezentate și din perspectiva lumii cititorului. 

 
Se recomandă ca participanții: 
 - să propună secvențe aplicate pe texte literare românești, fie pentru gimnaziu, fie pentru liceu; 
 - să evidențieze multitudinea și diversitatea valorilor intricate în textul literar : valori morale, culturale, sociale, 

religioase; 
 - să se refere la tensiunea dintre valorile lumii contemporane și valorile lumii reprezentate.  

 

Formularul de înscriere este disponibil la adresa de mai jos. 
                                                        https://forms.gle/L8D5PavCpXbHpbXA9 
Termenul-limită de înscriere: 9 ianuarie 2023; 
Confirmarea acceptării lucrării: 20 ianuarie  2023; 
Participanții care sunt membri ANPRO: 

 taxa de participare: 100 de lei pentru cei înscriși  cu lucrare (se va achita după confirmarea acceptării lucrării); 
50 de lei pentru cei fără lucrare; 

Participanții care nu sunt membri ANPRO: 
 taxa de participare: 130 de lei pentru cei înscriși cu lucrare (se va achita după confirmarea acceptarea lucrării); 

70 de lei pentru cei fără lucrare. 
Taxele și cotizația se depun în contul ANPRO până pe 25 ianuarie 2023. Dovada plății, scanată, se trimite până la 
aceeași dată pe adresa anicarevnic@yahoo.com 
 
Contul ANPRO este: RO87BRDE130SV08210281300 
Informațiile suplimentare vor apărea pe www.anpro.ro.  

Organizatorii 



   

 


