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PROIECTUL
,,ÎNVĂŢĂTORII ÎN SPRIJINUL
INIŢ IERII ÎN SCRIS-CITITUL LIMBII ROMÂNE
A ETNICILOR ROMÂNI DE PESTE HOTARE
CARE NU-ŞI POT CULTIVA LIMBA MATERNĂ’’
Prezentarea asociaţiei: Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Arad este conform
încheierii nr. 4121 din 29 mai 2002 a Judecătoriei Arad ,,subiectul de drept constituit de
învăţătorii din judeţul Arad care pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială
constând în cotizaţia statutară, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea
scopului asociaţiei, a unor activităţi în interes general, profesional, comunitar şi în interesul
lor personal nepatrimonial’’. Asociaţia ,,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 şi reînfiinţată în 29 ianuarie 1990 ca
Asociaţia Profesională a Învăţătorilor Arădeni’’.
În şedinţa Comitetului Director al asociaţiei (preşedinte Dolha Viorel, vicepreşedinte
Curetean Ana, secretar Pascu Georgeta, trezorier Bonca Mihaela şi Binchiciu Viorel
inspector şcolar) din 15 octombrie 2002 s-a aprobat începerea acţiunii ,,Învăţătorii în sprijinul
iniţierii în scris-cititul limbii române a etnicilor români de peste hotare care nu-şi pot cultiva
limba maternă’’ concepută sub forma unor cursuri de vară în perioada 1-10 august 2003.
Parteneri ai asociaţiei pentru implementarea proiectului:
-Asociaţiile comunităţilor româneşti din ţările care nu asigură condiţii pentru
cultivarea limbii materne,
-Consiliul Local Municipal Arad,
-Consiliul Judeţean Arad,
-Prefectura Judeţului Arad,
-Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad,
-Agenţia Teritorială a Taberelor şi Turismului Şcolar,
-universităţile arădene şi liceul pedagogic,
-Comunitatea Sârbilor din judeţul Arad,
-Comunitatea Bulgarilor din judeţul Arad,
Episcopia Aradului şi Hunedoarei,
-sponsori.

Argumentarea proiectului:
Există importante comunităţi româneşti majoritare unele în regiunile pe care le
populează (vezi zona Timocului) ce nu au posibilitatea şi nici permisiunea oficialităţilor de aşi cultiva limba. Chiar dacă datorită tenacităţii şi numărului mare al vorbitorilor, limba
strămoşilor mai rezistă la nivelul comunicării orale în familie, de regulă nici persoanele
adulte şi nici chiar intelectualii de etnie română de acolo nu ştiu scrie şi citi româneşte. Cu
atât mai mult tinerii şi copiii , care din ce în ce mai puţini o folosesc şi la nivel oral, nu au
făcut organizat măcar o dată un exerciţiu de scris-citit în limba părinţilor lor.
România are printr-un articol al constituţiei onoarea şi obligaţia de a sprijini
identitatea românilor de peste graniţă. Legislaţia română (printre altele Legea 150/1998 din
MO 265/1998) dă şi autorităţilor locale competenţe în acest sens.
Noi învăţătorii avem fără discuţie plăcuta obligaţie de a cultiva limba română,
misiune pe care înţelegem să o împlinim şi dincolo de catedrele la care slujim şi chiar pentru
cei care trăiesc în alte state, dar rămân între frontierele limbii române.
Reprezentanţii comunităţilor româneşti au îmbrăţişat cu căldură proiectul nostru, al
arădenilor.
Descrierea proiectului:
Scopul proiectului este de a iniţia în scris-cititul limbii române pe etnicii români care
în ţările lor nu au permisiunea sau posibilitatea de a-şi cultiva limba maternă. Vrem să ne
adresăm în primul rând copiilor, tinerilor, dar şi învăţătorilor şi însoţitorilor adulţi ai acestora
care activează pe tărâmul păstrării identităţii naţionale.
Pentru ca acest proiect să fie atractiv pentru cei vizaţi propunem ca să se desfăşoare
ca o şcoală de vară (1-10 august 2003) la Moneasa. Pe lângă însoţitorii celor din afară vor
participa învăţători din asociaţie. În fiecare din cele 10 zile ale proiectului se vor ţine cel
puţin două şedinţe de învăţare a scris-cititului în limba română.
Se vor face şi vizite la obiective şi instituţii reprezentative ale Aradului, primiri la
oficialităţi locale. Se vor organiza conferinţe de presă la sosirea participanţilor şi în zilele
când se va vizita oraşul. Se va prezenta politica României pentru minorităţi şi pentru românii
de peste hotare.
Învăţătorii arădeni vor asigura şi intermedierea contactelor umane de durată prin
punerea bazelor unor relaţii între şcoli şi între indivizi pentru ca prin corespondenţă
sistematică să se asigure continuitatea scris-cititului în română.
Împreună cu partenerii proiectului trebuie asigurat gratuit transportul, cazarea şi masa
participanţilor.
De gestionarea fondurilor necesare asociaţia se poate ocupa în comun cu servicii ale
administraţiei locale sau este gata să cedeze această sarcină administraţiei publice.
Detalierea proiectului
A.Participanţi
-din Serbia de NE (Timoc): 35 persoane din care 2/3 tineri sau copii şi restul învăţători sau
activişti pentru păstrarea identităţii naţionale;

-din Banatul iugoslav: 10 persoane din care 2/3 tineri sau copii şi restul învăţători sau
activişti pentru păstrarea identităţii naţionale;
-din Bulgaria (zona Vidin şi Belene): 25 persoane din care 2/3 tineri sau copii şi restul
învăţători sau activişti pentru păstrarea identităţii naţionale;
-din partea comunităţii sârbilor din România: 3 persoane (2 copii şi o persoană din
conducerea asociaţiei acestora);
-din partea comunităţii bulgarilor din România: 3 persoane (2 copii şi o persoană din
conducerea asociaţiei acestora);
-tineri şi copii din Arad: 12 (nominalizaţi de Asociaţia Învăţătorilor dintre copiii membrilor
asociaţiei în conformitate cu textul Statutului Cadrelor Didactice)
-animatori ai cursurilor de limbă română: 12 (nominalizaţi de Asociaţia Învăţătorilor din
judeţul Arad)
Total participanţi la cursurile de vară: 100 (45 Serbia, 25 Bulgaria, 6 minoritari din
România, 12 copii din România, 12 învăţători animatori).
B.Responsabilităţi şi efort financiar estimat
-Consiliul Judeţean Arad va participa la acţiune asigurând costurile transportului dus întors
a 70 participanţi din străinătate: 45 din Serbia pe traseele probabile Arad- Kladovo(YU)Zajecar(YU)-Vrsac(YU)-Moneasa (871km) pentru 45 persoane şi Arad-Belene(BG)Vidin(BG)-Moneasa (1214km) pentru 25 persoane, va primi delegaţia la conducerea
instituţiei, va prezenta prin personalul de specialitate judeţul Arad, va participa prin
conducerea CJA la o conferinţă de presă împreună cu liderii asociaţiilor româneşti. Efort
financiar estimat: 140 000 000 lei.
-Consiliul Local Municipal Arad va participa la acţiune asigurând costurile cazării şi mesei
pentru 100 de participanţi pentru 10 zile la cursurile de vară de limbă română de la Moneasa,
va primi delegaţia la conducerea instituţiei, va prezenta prin personalul de specialitate
municipiul Arad, va participa prin conducerea Primăriei la o conferinţă de presă împreună cu
liderii asociaţiilor româneşti. Efort financiar estimat: 240 000 000 lei.
-Prefectura Arad va informa conform HG 971/1998 Secretarul de Stat pentru Românii de
Pretutindeni Doru Vasile Ionescu din cadrul MIP de această acţiune din teritoriu cu românii
de peste hotare, va invita reprezentanţii acestui departament la acţiune, va asigura
mediatizarea acţiunii prin personalul de specialitate, va asigura transportul şi protocolul
pentru o deplasare a presei la Moneasa, va primi delegaţia la conducerea instituţiei, va
prezenta prin personalul de specialitate politica României pentru minorităţi şi politica
României pentru românii de peste hotare, va participa la o conferinţă de presă împreună cu
liderii asociaţiilor româneşti. Efort financiar estimat: 4 000 000 lei.
-Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Arad va contacta asociaţiile comunităţilor româneşti
de peste hotare pentru participarea la proiect (etapă realizată deja), va asigura selecţia
animatorilor şi copiilor din Arad, va pregăti suporturile de curs şi pregătirea animatorilor
pentru iniţierea în scris-cititul limbii române pentru participanţii români de peste hotare, va
asigura seturi de materiale didactice pentru învăţătorii români de peste hotare, va susţine prin
reprezentanţii săi cursurile de iniţiere în scris-cititul limbii române pentru participanţii de

peste hotare, va asigura costurile de transport pentru animatori şi copiii din Arad. Efort
financiar estimat: 20 000 000 lei.
-Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad va efectua prin reprezentanţii săi monitorizarea şi
evaluarea acţiunii, va asigura şcoli partenere din Arad pentru românii de peste hotare în
vederea exersării în continuare a citit-scrisului în limba română prin corespondenţă şcolară şi
alte forme de colaborare între şcoli, va asigura transportul personalului angajat al
inspectoratului. Efort financiar estimat: 500 000 lei.
-Asociaţia Română pentru o Şcoală Modernă Arad va susţine pentru învăţătorii de peste
hotare ateliere de iniţiere în pedagogia Freinet elaborând suporturile de curs, va asigura
transportul animatorilor săi. Efort financiar estimat: 1 500 000 lei.
-Comunitatea Sârbilor din judeţul Arad va selecta doi copii de etnie sârbă care studiază în
limba maternă şi un membru al asociaţiei lor care să vorbească românilor din Serbia despre
drepturile sârbilor din România şi despre dezideratele lor, va asigura transportul celor 3
persoane la Moneasa. Efort financiar estimat: 500 000 lei.
-Comunitatea Bulgarilor din judeţul Arad va selecta doi copii de etnie bulgară care
studiază în limba maternă şi un membru al asociaţiei lor care să vorbească românilor din
Bulgaria despre drepturile bulgarilor din România şi despre dezideratele lor, va asigura
transportul celor 3 persoane la Moneasa. Efort financiar estimat: 500 000 lei.
-Universităţile arădene şi liceul pedagogic din Arad, vor acorda la cererea Asociaţiei
Învăţătorilor din judeţul Arad consultanţă în privinţa suporturilor de curs pentru iniţierea în
scris-cititul limbii române, vor asigura materialele de birotică pentru şedinţele de curs, vor
asigura cadouri în literatură pentru copii şi tineri, casete video şi audio cu muzică
românească, CD-uri, vor prezenta oferta lor pentru eventuali studenţi sau elevi care doresc să
studieze în viitor în Arad. Efort financiar estimat: 20 000 000 lei.
-Agenţia Teritorială a Taberelor şi Turismului Şcolar va rezerva pentru 10 zile 100 de
locuri în tabăra de la Moneasa, va asigura pentru o masă festivă îmbunătăţirea meniului cu
dulciuri şi răcoritoare, va asigura zilnic 30 cafele pentru participanţii adulţi la cursuri, va
prezenta oferta turistică proprie şi potenţialul turistic al judeţului. Efort financiar estimat: 5
000 000 lei.
-Episcopia Aradului şi Hunedoarei prin sectorul cultural şi preoţi va asigura învăţarea
rugăciunii ,,Tatăl nostru” şi a celor mai elementare noţiuni de practică ortodoxă românească.
Efort financiar estimat: 500 000 lei.
-Sponsorii vor asigura costul transportului în două din zile la Arad pentru vizitarea
obiectivelor şi instituţiilor reprezentative ale Aradului, petrecerea câtorva ore la ştrandul
arădean. Efort financiar estimat: 20 000 000 lei.
în numele Comitetului Director,
Viorel Dolha

preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Arad
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ACCEPT DE PARTENERIAT PENTRU IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI
,,ÎNVĂŢĂTORII ÎN SPRIJINUL CELOR CE NU-ŞI POT CULTIVA LIMBA
PĂRINŢILOR’’
Semnatarii de mai jos suntem de acord să asigurăm selecţia copiilor, tinerilor şi
însoţitorilor acestora dintre etnicii români (după caz aromâni, istroromâni, meglenoromâni)
din comunităţile în care nu au posibilitatea să cultive limba română deşi o doresc.
Vom începe această acţiune dacă din timp (ianuarie 2003) vom fi asiguraţi că sunt
asigurate fondurile necesare gratuităţii transportului, cazării şi mesei acestora.

1.Centrul Cultural Bor –Serbia- Iugoslavia
Boian Barbuţici
2.Comunitatea Românilor din Iugoslavia
Pavel Gregoreanţ -secretar
3.Astra Română- Despărţământul Uzdin -Iugoslavia
Ioniţă Bochianţ -vicepreşedinte
4.Ariadnae Filum- Asociaţia pentru Cultura
Vlahilor-Românilor din Nord-Estul Serbiei
Zavişa Zurzici -vicepreşedinte
5.Uniunea Societăţilor Cultural –Artistice a Românilor din Iugoslavia
Pavel Gregoreanţ -preşedinte
6.Asociaţia Vlahilor din Bulgaria
Seliazna Stancov –membru CC
Silvia Mihailova –preşedinte filiala Vidin
7.Mişcarea Democratică a Românilor din Serbia
Mihai Vasilievici -vicepreşedinte

