ÎNVĂŢĂTORII ARĂDENI
ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERN
În 29 mai 2002 judecătoria Arad a acordat personalitate juridică Asociaţiei
Învăţătorilor din judeţul Arad care conform statutului ,,este continuatoarea Reuniunii
Învăţătorilor Români din dieceza Aradului înfiinţată în 1872, reorganizată din 1919 în
Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Arad desfiinţată abuziv de regimul din 1948’’.
La aniversarea a 130 de ani se reînnoieşte tradiţia de solidaritate şi activism
profesional a învăţătorilor arădeni.
Preşedintele asociaţiei reinfiinţate, Viorel Dolha ne mai informează că pentru
afilierea la Federaţia Internaţională a Mişcării pentru o Şcoală Modernă a fost înregistrată
cu încheierea nr. 4122 Asociaţia Românâ pentru o Şcoală Modernă- Arad.
Această asociaţie a peste 85 de învăţători arădeni promovează cultivarea
principiilor pedagogiei Freinet. Au început demersuri pentru ca din septembrie, cu
sprijinul ISJ Arad şi al partenerilor străini, la Şcoala nr. 15 din Arad să funcţioneze
primele clase de tip Freinet de la noi.
Aici se va face învăţământ de stat, gratuit, se va aplica programa naţională, dar
folosindu-se tehnici moderne. Centrată fiind pe copil şi personalizată, pedagogia Freinet
se vrea una a succesului, a progresului prin reuşite de care este capabil orice copil. Dacă
de obicei elevii întocmesc ca pe bandă producţii care să ajungă cel mult pe catedră pentru
a fi corectate, în noul sistem munca va fi motivată şi elevii vor scrie şi vor învăţa limba
română întocmind articole pentru revista clasei. Limba engleză o vor exersa comunicând
prin e-mail cu elevi din străinătate. Şi celelalte discipline sunt însuşite prin metode
naturale şi asitate de calculator. După ştiinţa noastră aici este cel mai mare acces al
elevilor de ciclu primar la computer încă din clasa I din toată ţara.
Învăţătorii arădeni care fac parte din aceste asociaţii sunt invitaţi sâmbătă 29 iunie
la ora 12 la Casa Corpului Didactic la prima şedinţă de după înregistrarea oficială.

