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 This paper presents a pedagogical experiment that is still going on. It 
started in 1998 in order to put to work some of the specific techniques of the 
Freinet pedagogical alternative. Now Freinet Holidaz School is a place mend to 
improve our work and to enable us to exchange ideas. 
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bilanŃul zilei, tehnici Freinet 
 
 
 1. Începuturi 

 
„Ce-ar fi să organizăm o tabără la care noi adulŃii să fim 

participanŃi şi să punem în aplicare ce am aflat la acest stagiu de 
formare?”, a spus Costi, care la vremea respectivă era inspector de 
specialitate la învăŃători. Ideea s-a cristalizat la sfârşitul unui stagiu de 
formare realizat la Timişoara imediat după ce ne-am constituit în 
AsociaŃia Română pentru o Şcoală Modernă, ARSM.  

Ideea ni s-a părut interesantă. Dar până la urmă am organizat 
tabăra şi cu copii şi cu adulŃi.  

Primul loc unde am organizat şcoala de vacanŃă a fost Tabăra 
de copii Bobda, judeŃul Timiş. Iar atelierele au funcŃionat spontan. 
Poate a fost activitatea cea mai apropiată ca idee de alternativă 
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pedagogică Freinet. Întreaga activitate a copiilor s-a desfăşurat în mod 
natural. 

Din anul următor şcoala de vacanŃă a început să funcŃioneze în 
Tabăra de copii Chevereşul Mare, şi de atunci, în fiecare an şi-a 
deschis porŃile pentru a primi copii din toată Ńara. 

 
2. Organizare şi mod de desfăşurare 
 
Şcoala de vacanŃă Freinet funcŃionează cu finanŃare din partea 

Ministerului EducaŃiei, elevii nu plătesc pentru a veni în tabără şi se 
bucură de un program aparte. 

Organizarea taberei se face începând cu luna septembrie, 
adică odată cu începerea anului şcolar şi Ńine cont de realizările şi 
neajunsurile ediŃiei din anii precedenŃi. 

ParticipanŃi la tabără sunt elevi din judeŃul Timiş precum şi din 
toate judeŃele care au membrii ARSM care au clase şi grupe de 
grădiniŃă Freinet sau care aplică la clasă tehnici Freinet. Numărul de 
copii este în jur de 100, deoarece aceasta este capacitatea de cazare a 
taberei Chevereş. În schimb, spre deosebire de alte tabere, aici 
numărul de cadre didactice este mult mai mare. Nu pentru că elevii 
noştri ar pune probleme de disciplină suplimentare, dimpotrivă. Însă 
tabăra este şi o perioadă de stagiu pentru cadrele didactice.  
 Ziua de tabără are o structură fixă.  
 Deşteptarea este la ora 7:30. După repriza de aerobic urmează 
toaleta zilnică, curăŃenia în camere şi micul dejun. CurăŃenia este 
verificată de Patrula ecologică. Verificarea se repetă în timpul zilei la 
ore neanunŃate. În felul acesta curăŃenia este păstrată în tabără fără un 
efort prea mare din partea adulŃilor. Tot acum, de dimineaŃă se 
desfăşoară înscrierea în ateliere pentru toată ziua. Fie două ateliere 
scurte, unul dimineaŃa şi unul după amiază, fie un atelier lung. 
Înscrierile se fac în funcŃie de numărul de locuri maxim admise iar 
condiŃia este ca fiecare să treacă prin toate atelierele până la plecare. 
 Ora 09:30 este ora de începere a atelierelor de dimineaŃă. De 
câŃiva ani încoace atelierele de dimineaŃă sunt ateliere lungi. Adică se 
desfăşoară şi dimineaŃă şi după-amiază. Iată câteva exemple de 
ateliere lungi: radio TV, anchetă documentară, educaŃie pentru 
sănătate, noi şi natura etc. 
 Între 11:30 şi 13:00 copiii au un interval de timp liber. Se pot 
juca sau se organizează campionatele sportive: fotbal, volei, latec, şah 
etc. Sau se merge la plajă. Ora 13:00 este ora mesei de prânz, după 
care toată lumea îşi face siesta. 
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 Orele de siestă sunt doar pentru copii. Între 14 şi 16 adulŃii se 
întâlnesc pentru a discuta în plen sau pe ateliere. Este momentul când 
adulŃii se perfecŃionează, se răspunde la întrebări, se fac schimburi de 
experienŃă, se iniŃiază proiecte, se creează colective care vor lucra 
împreună la diferite experimente, se pun la punct corespondenŃe 
colective etc. 
 După amiază de la ora 16 se continuă activităŃile atelierelor 
lungi şi se fac şi alte atelierele scurte: exprimare muzicală, exprimare 
dramatică, creaŃie manuală etc. 
 Momentul central al zilei este bilanŃul activităŃii. Copiii se adună 
în amfiteatrul taberei şi urmăresc ce s-a făcut în fiecare atelier în ziua 
respectivă. Se ascultă, se admiră, se aplaudă, se felicită sau se critică. 
Felicitările, criticile şi propunerile zilnice sunt citite, analizate şi 
rezolvate în cadrul întâlnirii de seară. Cu această ocazie se stabilesc 
responsabilităŃile pentru ziua următoare precum şi meniul zilei. Există o 
comisie care stabileşte ce se mănâncă în fiecare zi, din care fac parte 
copii din fiecare grupă şi adulŃii care răspund de acest sector. În fiecare 
seară se citeşte Jurnalul taberei care îşi încheie ediŃia înainte de 
începerea bilanŃului. În paginile sale sunt articole, interviuri şi imagini 
realizate de membrii atelierului de jurnal, care timp de câteva ore pe zi 
se transformă în adevăraŃi jurnalişti. Am avut participanŃi la tabără, din 
seriile de la început, care şi-au descoperit vocaŃia de ziarist în Şcoala 
de VacanŃă şi au urmat această carieră. 
 Masa de seară este urmată de emisiunea de radio. Atelierul de 
radio TV lucrează în fiecare zi la realizarea unei emisiuni interactive 
care realizează momentul de divertisment al zilei: concursuri, muzică, 
dans. 
 Ca în orice tabără care se respectă, şi în Şcoala de VacanŃă, la 
încheiere se organizează un carnaval şi un foc de tabără. DiferenŃa faŃă 
de alte tabere este că la Chevereş copiii sunt cei care stabilesc tema 
carnavalului şi îşi realizează costumele folosind elemente din natură şi 
materiale simple pe care le au la îndemână printre materialele folosite 
pentru ateliere. Organizarea carnavalului şi cea a focului de tabără 
cade în sarcina celor două comisii, cea pentru carnaval şi cea pentru 
foc de tabără din care fac parte copii din fiecare grupă alături de adulŃi 
care sunt pricepuŃi la organizarea de astfel de evenimente. 
 Ultima zi de tabără este ziua porŃilor deschise. Încă de 
dimineaŃă sunt aşteptaŃi părinŃii şi bunicii, fraŃii mai mici sau mai mari 
(Chevereşul Mare este la 27 – 28 km de Timişoara, în lunca Timişului) 
care doresc să vadă ce au făcut copiii lor în cele 10 zile de tabără. Se 
vizitează expoziŃia taberei, unde se pot admira materialele realizate de 



 214 

copii în ateliere, se primeşte forma finală şi completă a jurnalului 
taberei, se înmânează diplomele de participare şi se face bilanŃul final. 
Copiii dau calificative pentru condiŃiile de cazare şi masă şi se acordă 
diplome personalului taberei. Se dau calificative şi activităŃii din ateliere 
şi toată lumea îşi ia rămas bun cu promisiunea de a reveni şi în anul 
următor. 
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