
 

 

 

 

IANUA LITTERARUM 
Simpozion național dedicat profesorilor din învățământul preuniversitar 

Ediția I (31 martie – 1 aprilie 2023) 

 

Evenimentul, organizat sub egida Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, își propune consolidarea patrimoniului cultural autohton prin valorificarea activităților de 

cercetare științifică desfășurate de către cadrele didactice din mediul preuniversitar. Profilul general 

al simpozionului este umanist, accentul fiind pus pe domenii de studiu precum Filologia clasică 

(limbile greacă veche și latină), Limbile romanice și Limba neogreacă. Profesorii din învățământul 

preuniversitar care activează în cadrul acestor discipline vor avea astfel șansa de a-și mediatiza și, 

implicit, valorifica rezultatele lucrărilor metodico-științifice de grad sau ale altor activități de 

cercetare desfășurate în mediul didactic. 

Manifestarea va reuni două axe: una teoretică (sesiuni de comunicări) și una practică 

(ateliere).  

❖ Sesiuni de comunicări  

Temele prezentărilor sunt libere, putând viza aspecte precum: reverberațiile valorilor Antichității 

greco-romane în societatea modernă; principii pedagogice în școala modernă și rădăcinile lor 

antice; moșteniri antice și inovații în sistemul fonetic, morfo-sintactic și lexical al limbilor moderne; 

exempla maiorum – modele pedagogice pentru tinerii din epoca modernă; literatura și valoarea sa 

formativă; repere ale Antichității în texte din varii epoci literare; utilizarea instrumentelor digitale 

în predarea limbii/literaturii; docere ludendo – strategii ludice în procesul de predare/învățare.  

❖ Ateliere 

Acestea vor fi organizate pe două paliere tematice:  

- Intercomprehensiunea, între atuurile unei practici și provocările unei metodologii - formator: conf. 

dr. Doina Spiță 

- Didactizarea de documente autentice (reclame) : principii teoretice și aplicații la clasă - formator: 

conf. dr. Mihaela Lupu 

Cei interesați să participe sunt rugați să specifice tipul de activitate pentru care vor să opteze 

(sesiune de comunicări și/sau atelier) și să trimită propunerile de participare până la data de 21 martie 

2023, la adresa ianua.litterarum@gmail.com. Durata unei comunicări va fi de 15 minute. Simpozionul 

se va desfășura în format mixt (fizic și online). 

Facultatea de Litere va elibera certificate de participare tuturor cadrelor didactice care vor lua 

parte la eveniment. 
Parteneri: Catedra de Limbi clasice, italiană, spaniolă; Catedra de Limba și literatura franceză; Centrul de 

reușită universitară (CRU UAIC); Lectoratul Francez (UAIC); Institutul Francez din România la Iași (IFI); Inspectoratul 

Şcolar Județean Iași (ISJ); Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF en ECO); Societatea de 

Studii Clasice (SSC), Centrul de Studii Canadiene (CSC) (UAIC); Asociaţia Română a Profesorilor Francofoni (ARPF); 

Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF). 

Organizatori: Conf. univ. dr. Claudia Tărnăuceanu, Conf. univ. dr. Mihaela Lupu, CS II dr. Ana-Maria Gînsac, 

Conf. univ. dr. Emanuela Ilie, Lector univ. dr. Iulian-Gabriel Hrușcă, CS III dr. Emanuel Grosu, Asist. univ. dr. Bogdan 

Guguianu, Asist. univ. dr. Mariana Anastasiei, Lector univ. Dana Nica. 
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