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„20 de ani de Pedagogie Freinet în România”
-simpozion internaţional24 octombrie 2013
LOC DE DESFĂŞURARE: Sala de conferinţe CJRAE Timişoara
ARGUMENT:
Asociaţia Română pentru o Şcoală Modernă „C.Freinet” Timişoara, asociaţie profesională naţională
neguvernamentală, cu personalitate juridică din anul 1993, promovează prin activităţile desfăşurate alternativa
educațională Freinet. Membrii asociaţiei sunt educatoare, învăţători, profesori de gimnaziu, liceu şi învăţământ
universitar din toată ţara. Anii care au urmat au fost ani în care asociația și-a propus promovarea pedagogiei
Freinet prin organizarea de stagii în colaborare cu Casele Corpului Didactic din județele: Timiș, Arad, Mureș,
Brașov, Bacău, Buzău, Suceava, Bihor, etc. Urmare acestor activități, în rândurile asociației au intrat educatoare,
învățători din județele amintite, asociația dobândind un caracter național. Stagiile franco-române organizate în
clase Freinet în Franța au condus la constituirea rețelei naționale de învățământ alternativ – grupe/clase integrate
în învățământul de stat în județele Timiș, Mureș, Arad, Bacău, Bihor.
ARSM este reprezentată în Comisia Naţională pentru Alternative Educaţionale a M.E.N. de la data
înfiinţării acesteia (în 1999), alături de reprezentanții alternativelor educaţionale practicate în România: Montessori,
Planul Jena, Step by Step, Waldorf, Pedagogia curativă.
Pedagogia Freinet respectă curriculum-ul naţional şi este practicată în învăţământul alternativ de stat.
Este aplicată în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial (grupe şi clase integrate în unităţi şcolare de stat
constituie reţeaua de învăţământ alternativ), liceal (tehnici Freinet), în educaţia nonformală realizată în cadrul
Palatelor Copiilor şi în activităţi extracurriculare, tabăra naţională şi internaţională „Şcoala de vacanţă Freinet”.
Considerăm oportună organizarea unui simpozion aniversar pentru a valoriza efortul, implicarea,
responsabilizarea cadrelor didactice care au făcut posibilă implementarea Pedagogiei Freinet în activități formale și
nonformale. Pedagogia Freinet nu se mărgineşte să propună noi metode didactice educatorilor, ci promovează un
proces de unitate şi de unicitate globală. Ea dovedeşte că o înnoire a raportului educaţional se întăreşte dacă se
modifică atât tehnicile, instrumentele de organizare, cât şi atitudinea şi capacitatea de predare a dascălului.
Simpozionul pe care îl propunem este dedicat celor 20 de ani de Pedagogie Freinet în România şi
considerăm că va fi un bun prilej de a pune în valoare experienţe ştiinţifice şi didactice specifice, demonstrând că
adevărata schimbare este aceea care ne transformă spre maibinele copilului.
OBIECTIVUL GENERAL AL ACTIVITĂŢII:
Aniversarea celor 20 de ani de Pedagogie Freinet în România prin promovarea exemplelor de bună
practică a practicienilor pedagogiei Freinet în activități formale și nonformale la toate nivelele de învățământ
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE ACTIVITĂŢII:
1. Valorizarea potențialului instructiv - educativ al Pedagogiei Freinet
2. Stimularea creativității cadrelor didactice și a copiilor prin practicarea Pedagogiei Freinet prin
promovarea exemplelor de bună practică.
3. Formarea unui curent de opinie favorabil învățământului alternativ.
SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:
- Secțiunea 1. „Viața cooperativă”
- Secțiunea 2. „Comunicare”
- Secțiunea 3. „Exprimare liberă”
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COORDONATORI:
- Prof. Nicolae Puşcaşu
- Prof. Mariana Bândea
- Prof. Codruța Brancu
COMISIA DE ORGANIZARE: prof. Eliza Bogdan, prof. Gabriela Benea, prof. Vasile Muscalu, prof. Marieta Barbu,
Prof. Daniela Scurtulescu, prof. Constantin Guțu, prof. Ioan Vlad, prof. Claudia Șerban-Cociuba, prof. Claudia
Galea, prof. Cecilia Danciu, prof. Snejana-Ioana Vîtu, prof. Cristina Lupu-Savin, prof. Sînziana Suciu, prof. Mihaela
Dobândă, prof. Raluca Martinescu, prof. Monica Tincu, prof. Cătălina Vintilă
PROGRAM:
Ora 14,30-15.00 - Primirea participanților, vizitarea expoziției
15,00-17,30 - Conferință în plen
17,30–18,00 - Pauza de cafea
18,00-19,30 - Prezentarea lucrărilor pe secțiuni
19,30-20,00 - Masă rotundă: „Actualitatea Pedagogiei Freinet”
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
1. Manifestarea se adresează tuturor cadrelor didactice care practică Pedagogia Freinet şi altor cadre
didactice interesate. Fiecare participant se poate înscrie cu o singură lucrare. O lucrare poate avea unul sau doi
autori.
Cadrele didactice din judeţul Timiş pot participa doar direct. Cadrele didactice din alte judete şi din străinătate pot
participa indirect.
2. Toate lucrările vor fi transmise pe adresa simpozionului: simpozion.freinet@yahoo.com, până la data de
15 octombrie 2013, alături de fișa de înscriere și dovada achitării taxei de participare în valoare de 20 RON /
participant (în cazul cadrelor didactice soţ/soţie se percepe o singură taxă).
Lucrările se vor salva după următorul model: sectiunea_nume_prenume_județ
Taxa de participare se achită in contul: RO21RNCB0551111380950001 deschis la BCR pe numele
Brancu Codruța Georgeta sau prin mandat poștal la adresa:
Brancu Codruța Georgeta
Str. Paciurea nr. 12
300036, Timișoara
3. Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru: mapele simpozionului, CD-ul cu ISBN care conține
lucrările simpozionului, diplome, taxe poştale.
4. Rugăm insistent ca scrisul să conţină semnele diacritice specifice limbii române.
5. Lucrările vor fi prezentate pe secţiuni (5-7 min./ expunere).
6. Diplomele şi CD-urile vor fi înmânate la sfârşitul simpozionului tuturor participanţilor prezenţi pe întreaga
durată a manifestării. Participanţilor indirecți (cei din afara judeţului Timiş) li se vor expedia ulterior, prin poştă, în
termen de 30 zile.
7. Nerespectarea condiţiilor precizate mai sus anulează dreptul de participare la această ediţie a
simpozionului.

