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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 XXI-a 

Valorile reflectate de lumile ficționale 
3 – 5 februarie 2023 

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 câtorva soluții pentru a face accesibilă problematica valorilor implicate 
în textele literare (mai ales) atât profesorilor de limba și literatura română, cât și elevilor de gimnaziu. Ei sunt la vârsta 
marilor acumulări și trebuie să aibă acces la surse autorizate în toate componentele procesului de predare- învățare – 

evaluare  în care sunt parte activă. În plus, din primăvara anului 2020 încoace au avut loc modificări ale formatelor 
evaluării iar până de curând s-a schimbat mediul instruirii. 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  
În 2022 ne întoarcem la problematica valorilor. Aparent, reluăm ceea ce a fost obiectul unui simpozion relativ recent, 
cel din 2017 Literatura și valorile. Unul dintre cele mai reușite. 
Dar propunerea noastră vine în alt context. 
În cei cinci ani care au trecut din 2017 au absolvit deja două promoții de elevi de gimnaziu care au studiat după noile 
programe aprobate și intrate în uz chiar în 2017. 
De aici a pornit inițiativa noastră, deoarece dintr-un fundal mai drgrabă subînțeles și greu de evaluat, așa cum erau în 
programele de liceu, valabile și azi în forma revizuită în 2009, valorile apar în programa de gimnaziu drept conținut 
explicit. În competența de bază 5, ambele competențe specifice se referă la ” valori ale culturii naționale sau ale unei 
alte culturi” (5.1). Sau, și mai clar în 5.2 ”exerciții de prezentare argumentată a unui set de valori recunoscute social și 
cultural, manifestând empatie, toleranță și respect pentru valorile celuilalt”. Sau, tot aici ”exerciții de identificare a 
valorilor specifice promovate în texte din literatura română/ din literatura universală.” 
Și cum figurează în programă, valorile morale/etice sau culturale se evaluează la sfârșitul gimnaziului prin unii itemi ai 
probei de limba și literatura română. 
Pentru că din 2017 încoace rândurile ANPRO s-au lărgit, iar participanții la simpozion au sporit cu mulți tineri intrați în 
profesie, am considerat necesar să revenim la problematica valorilor. Deși organizăm simpozione de didactică a limbii 
și literaturii române, trebuie să lămurim, iată, și o problemă de filosofie, căci profesorii de specialitate, și cu atât mai 
puțin elevii de 14 – 15 ani nu au o pregătire în axiologie. Sigur că, fie aadulți educați, fie copii, valorile ni se par la 
îndemână, le intuim. Dar e necesar să ascultăm specialiști și să ne împărtășim experiențe.  
 
 



 
 

Direcții 
 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. 

 
Argumente 

1. Relativizarea valorilor în lumea contemporană; 
2. Accentul pa care programele, documentele școlare în vigoare și manualele îl pun asupra valorilor; 
3. Simpozionul va răspunde unor întrebări legate de problematica valorilor în cadrul studiului limbii și literaturii 

române. 
 
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.  

 
Alte informații 
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). 
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, 
ateliere de 50 de minute sau postere. 
 
Participanții vor fi invitați să urmărească programul simpozionului și să-și aleagă grupurile de discuții la care vor 
dori să participe. 
 
Termenul pentru înscrieri: 9 ianuarie 2023. 
Confirmarea participării de către consiliul științific ANPRO: 20 ianuarie 2023. 

 
 
 
 
 
             
             
           Organizatorii 


